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   دارا� ا�ل��رى �� وذرا� � ذ�

�������ت (
�
 ) �رو�  �ى � �

Responsible Use of Official Positions & Sources  
(in the light of prophetic teachings) 

   ڈا� � �ا�ر �رى

ABSTRACT 
 

Allah is the real owner of sovereignty and ruler of the 

universe. He honored the man in this world being His representative. 

The position awarded to Man is itself a very important 

responsibility. He cannot fulfil his obligations until he may be in a 

position to maintain balance between his rights and duties. This 

approach based on moderation is a realistic demand from the ruler 

and the people to be ruled as well. Ruler should use this authority 

with care.  

Ruler of a country possesses official authority as a sacred 

responsibility. Coming to a broader sense, one can say that all 

government and non-government positions and offices have been 

delegated powers and authorities. So it is necessary to use them 

responsibly. On the contrary, if these authorities are abused, entire 

social system will be spoiled.   

Prophet () of Islam was the first ruler who set such ethical 

standards that should be followed by the rulers of the world. 

Therefore, it is important that eligible individuals be appointed to 

important positions. We have clear and practical guidance from 

teachings of Prophet Muhammad () in this regard. 

 

Keywords: Sovereignty, Official Authority, Ruler, Allah’s 
representative.  
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  اس
�

�� ��
�
  اور  �  ��     و�  ا�ار ا� �۔�  �� اور ��  ��ت  ا� رب ا�

�
�
�

�۔ ��  �

 رواں دواں   � ا�نا� �   �۔ا� � � � �  �  �
�

  � اس د�  ا      ا�از �  �   �� اور���  � ��

وہ ا� ذ� دار�ں � اس و� � ، � � � �ات �د � �ى اور ا� ذ� دارى � ن�ا �۔

  �ر� �ہ �آ  � �
�

 ،�� � �ق و�ا� � ادا� � �ازن وا�ال �� وہ  �  � ���

� �� � �ب ا�ال و �� � � � رو� اس ا� � �ن ر� اور �ن � � � اس � 

�  �� �  �د � را� � � اس ا�� �ا�ل �� ،را� � � ر� ،�اہ  �� � � �م �    ۔���

 �س ا��    اور ذ� دارى� � ��اہ � �س  ��  ا�� �  ا��  �ف �� � اور ��

 �م     � اس ��   � �
�

 ��رى  ��رى � �ود � � �
�

�� اور �ے ا�� � ۔ ان � ذ� اور �

 اور��ا�ن �  دارا� ا�ل � � �ورى � ۔ �� اور �ے �ام � �ف � �ا�ں 

 � ا�� �ق � � � � � � � اور �  �س �  �ہ �� �ى ا��ں � �� �� � 

 ���  �� � � �� �� ا� ان ،ا� � � � ان �ق � �� �� � � ذ� داران

� ��� ا�ل � �� اور�� � ا� �� اور � � زور � � ا� � �د � د� �� �  �  نا

ا� �ورى � �  ،� �ر � � ��ہ � � و� � �ڑ � �ف � �� �   � �ح � ��

� �ت � وا� را�� �  ملسو هيلع هللا ىلص�� � ا� ا�اد � �ر � �� اس � � � � �� 

�م �� اور ان � ا��ں � �� ادا� ا� ر� � � د� � � � � � د�� وا�  � ۔ 

    ۔� �ملسو هيلع هللا ىلص وہ � �� � � 

�  �ں ،�آن � �� اور �� �ر � وہ � �� ورا� اور � �ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

� د� وا�ں � � � �ع � اور �ت � ذ� دار�ں  ،ا�ق و�دار � وہ �رات �� � �

��ت راہ اور � �  ،راتاور �دت � � � ا� � �� �� ا�� ود��، �ا�

� ��� د� � ر� � ���،�ان � � ا�� � ز� د�ں � ز�د�ں � ا�اد � 

 �� � ۔  
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 آپ     اور �   ا��  او�  را��  ملسو هيلع هللا ىلص �� �  �   ��ر  �م �  � �   ا�ں ۔

ں � �ر ؤاس �  اس � �رك � در�ں �، �� � �رى و�رى ����م �آن � �� 

� � ر� �۔  ��ن ��   ا�د ��

 � ر� ��  آ�ت �� �ٰ � ��   ��ا� ��ہ  � �ر ��، را� اور � � ملسو هيلع هللا ىلص ا ��

؟ � ر� د� � ملسو هيلع هللا ىلص  � � � ذ� دار�ں � �� �؟ اس �رے آپ  � �� � �������ت ��
�
� �

ملسو هيلع هللا ىلص �� �آن � �  � ��  �� � اس � ا� �� � آپملسو هيلع هللا ىلص �ر �۔ آپ �رہ ٔ�

�������ت � ا�� � � د��۔
�
� �  

�� �)وذرا� ،�� ،��رىا�ظ (    �ى وا��  ����

  : �م ا��  �ى و � ��رى: ١

 �م   �� ��رى:�ى  اُحلكومُة  ��� �  �  الحاء ": � � ابن فارس،��

ردُّ الرَُّجل عن اى "حكم الرجل عن الظلم"  يقال والكاف والميم، أصل واحد وهو المنع

 )١("الظلم
 ا� (ح،ك، م)(  ا��  ��    �   �� � � 

�
حكم " �  � ���۔� � � د��

� آد� �  "الرجل عن الظلم
�
���   ۔)�  � رو�  ����

  ِجَهاٌز ِسَياِسيٌّ يـََتَكوَُّن ِمْن ِعدَِّة ُوَزرَاَء ُيَسيـُِّروَن ُشُؤوَن الِبَالِد َوَمَراِفَقَها ِفي " : �م ا�� 

 ����( )٢("َشتَّى اْلَمَجاَالِت َتْحَت رَئِيِس الُوَزرَاءِ   � � � وزراء � � �� � �م ا��
� �

�  وز�  ،���

   ۔)ا� � � � �ں � � � ا�ر اور اس � ��ت � �ا�  ��  �

 �م ا��  �ى و � ��:٢

�  : �ى �م ��ن �� �� �ى �� � َما هو  جمع َمناِصبُ  )ب ن ص(المْنصُب "ا� �ر�� ز��

 �  ڈ��،��،�م �� � � �� �� � � ()٣( "يـََتوالُّه الرَُّجُل من الَعَمل �� ��

   ۔)�
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 يقال توّلى منصَب الوزارة َأو، ما يتواله المرُء من عمل"وهو المْنصُب  :�م ا��

�  ،� در� اور ذ� دارى � او� �� ��  ،�ے�  � �� ( )٤("القضاء ونحِوهما �� 

�ہ،�  وزارت � �  �
�

  )۔� �ء و�

 �م ا��  �ى  و ذرا� �:  ٣

يقال  الذَّرِيعة: اْلَوِسيَلُة. َوَقْد َتَذرَّع ُفَالٌن بَذريعٍة َأي توسَّل، َواْلَجْمُع الذرائعُ  :�ى �م

 " ٍة َأي توسَّلعَتَذرَّع فالن بَذري
 )٥(    

    � ذر�� � �� ��  � � ��� �� � � و�����  � �� �م � ۔ �� ��  � � � ذرا� �۔ ۔ و��

   ۔ ے)� 

   )٦("بمعناها العام هي:"الوسيلة التي تكون طريقاً إلى الشَّيء الذَّرِيعة :�م ا��  

 �ذر�� ( ��� � �  � ��ل �  ذر�� �    و��  ا��  �   ا��   ۔) � �� � ��

   :�� وذرا���رى 

� �� � ا��  ���  �� ا�� �� � اس �  �آن ��رى �� اور �ے 

  ۔ا� ��ں � �ا� � ��

   :ا� �� � ار�د �

﴿    µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©

  Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶﴾ )٧(
 

 ا�� � �د �و اور � ��ں (  ا�� ا�ِ �� ! ا� � � د� � � 

  ۔ )� در�ن � �و � �ل � �� �و 

 �   :�� ا� ا�� ر�از ��

هذه اآليُة في أداء األَمانَِة، والحْكم بين الناس عامَّة في الُوَالة "

 )٨( یَعاِلٌم، بل كّل مسلم حاكم، ووالوالَخْلق ألنَّ ُكلَّ مسلٍم 
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 اور �ق (   و�ۃ  �� ��  �
�

�   � �  ا�� اور ��ں � ���  ادا�    ��� 
�  آ�� ��

 �م  �� � �ن   ��   �۔��    ۔)�� �  �ن ��  اور    وا�  ���

� ��ا� �ر � �� ، � �ن � ا� �� � �د� � آ� �ت �ن � �

�  ،�زل �� �۔آ� � � � �ول ا�� �ص � ،� � در�ن و � �ادر � آر� �

اس � � �م � اور اس � �� �ام اور �م دو�ں �۔ اس � � �� � � � � � � �م 

�اءو �م �� �ں اور ز�دہ �� � � � � وہ � �ن �ں اور � � ا�ل � � �ص ا

  �� � � � ا�� � ا� �، اس � �ام � دا� � اور �م �۔

���             �
� �

۔  � � � ��  

"� �ت �ر � � � �آن � � � ا�� � � ا�ل ��� � � 

ا�رہ � � ا�� �ف � � � � � �� �ل � � �س ر� � � � �م 

��  اور � �� �، � ا�� � � اور � � � .....��ر � ا�� 

 � �� � �ے اور  - �:ا�� �� ا� � � اس � �م �ا

� � � وہ � ا� � ا�� � � � ا� وہ �م اور ا� � � � 

�� � �ل و � � ا�رات �، ان � � �� � � �� �ہ � 

 اس � ا� � ر �ا� ا� � � �د � د� � ا� � � � �� �

�، � ان � �زم � � � �م اور � �ہ � � ا� دا�ہ �� � اس 

 )٩(� � � �ش ��۔"

  :� ا� ا�� �دودى ر�از

� ا�ا� � �دى �ں � � ا� � � � ا�ں � ا� ا�ط �  "

 ذ� دارى � � اور �� �ا� اور �� �دارى � ز�� � ا��، �

) ��Positions of trust � ،ا� ��ں � د� �وع � د� � � ا� (

� ا�ق، � د�� اور ��ر �۔ � � �ا � �ے ��ں � �دت �  ،�ف
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�ر� � � � ا� � �� �  �رى �م �اب �� � �۔ ��ں � �ا� �

 )١٠( .....ا�� ان ��ں � �د �� � ان � ا� �ں

    � زر� ا�لد�ر � �

 د�ر � � � �دى ا�ل در� ذ� �۔  آ� � رو� ��

"� اس �ف ا�رہ � د� � ا� �  إن اهللا يأمرکما�ار ا� �ف ا� �� � � "   - ١

 ا� �� � �، �� د� � اس � ��ر � ۔

�� � �ے ���ن � � �ق � � � �� آ�دى � ا�ل � � �    - ٢

 ��، � ا� �� � �ف � دى �� ا�� � � �ف ان � ا� اور �� ��ں �

 � � �۔
�

 د��

ز� � ا�ن � �ا� �ف ا� �� و ا� � � � � � � وہ � � ��ن    - ٣

 � �۔ �زى � ان ا�ل � �� ر� � � �� � � �ف � ��

 و ز�ن،�م و ا�اء� �ض � � � �� �� ان � �س آ� � � و و� اور ر�    - ٤

  �� و � � ا�ز � � �ل و ا�ف � � ��۔

  ہ �ر م اور اس � دا�ا�� � �

 اوا� و   د� � �م و�� و ا�ل اور �� � �م ا�م و �ر �� � �د��

�   �م � � ��   ادا  � ا��  ا�� �۔اس  �ا�،�ا� � ��  � �اہ �، � �  � ��

  ��ت � � ا�� � دا� � ۔  

 � � � � � ا�م �� ا�� � : ا�� � �اد ا�م �� �  اس � � �ر � 

� و ��ر �� � � � �را ا�� � ا� و �اب اور � � دا� �ں � و�ہ اور �ف ورزى � 

��۔�� � �� ا�� �:� � ���ا �م ��رى  ،��،وزرا،�م،ب � � و��

 اداروں � ��ا�ن � �ض � � �� ا� ��ں � �د  اداروں � �م ا�ان، �م اور
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ا�� �م � � د� وا� �� د� � �س  ،� اور �� � �س �ر� و � ا�� �۔�� 

 � � ا�� �۔ا�د � �س �ء  ����،د� و ��  � �
�

 اور و� �ر�   ،ا� ��رى و� �وا�
�

�

 ��  �   
�
�  و ��� �

�
� �ورى �۔� وه ان � � �

� ا�� �، وا�� � �س او�د ا�� �،وا���

،زو�  �ل ر�� �
�

آ�  ا� دو�ے � � ا�� �،� ا�� �،�رہ ا�� �۔���

  � ان � ا��ں � � ادا �� � �� �۔   ��� 

 � � � ا�� � �م � و� �۔ در� � وہ � ا�� � � �    �� �م 

 � �ف اس � ادا� � �� � ا�ن �� � دو�ے � � � � اور اس � �� اور ��

� وا� �۔ اس  � �م اور اداروں � ��ا�ن � �ض � � �� ا� ��ں � �د �� 

� ا� اور ا� ا�اد � �ے �� �� اور � � �� ا�د � �� � �ل و ا�ف اور د�� 

  وں � ا� ذا� �� � �۔دارى  � �م �۔��رى �

   �ت �ىاور �� وذرا� ��رى 

 وذرا� ��    ��رى  آ�ت ��   ��رے  ا�ل
�

 اور  ملسو هيلع هللا ىلص�� �������ت
�
�  �

   �   � ا�ہ ٔ ملسو هيلع هللا ىلصا� �ح  آپ ۔��دات � ز���دہ  �� � ���ں وا�ت  اس � �� �ل �� ���  ۔�   � ���

 آ�ت       اس �رے  ��     ملسو هيلع هللا ىلص��  ا�ر � ��  ��ن  ��  ا�ل  �� �������ت اور زر��
�
� �

 �   :�  ر���

١:  �    :� ا�� � �ه ��

�  � ��رى �� و �وں � ا�� �ارد��� �۔ �ت ا�ذرملسو هيلع هللا ىلص آ�ت 

  � �����: ملسو هيلع هللا ىلص � ا�رت � �اب � آ�ت 

َضِعيٌف ِإنـََّها َأَمانٌَة، َوِخْزٌي، َونََداَمٌة يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها  كِإنَّ ((

  )١١( ))ِبَحقَِّها َوَأدَّى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها
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� �ور � اور � ا�رت ا�� � اور � �� � دن � ر�ا� اور  !اے ا�ذر(

�ق �رے � اور اس �رے  ��� � �ا� اس � � � اس �

  ۔)� � اس � ذ� دارى � اس � ادا �

  :� ��� ��    ��  � �ه  :٢

 � �
�

  � ���۔� �ا�� � �ہ ملسو هيلع هللا ىلص �ر ،�ه ��� � � �� �� ��    �

َمارََة، فَِإنََّك ِإْن تـُْعَطَها َعْن (( َها، َوِإْن َال َتْسَأِل اْإلِ َمْسأََلٍة تـُوَكَّْل ِإلَيـْ

َها )١٢())تـُْعَطَها َعْن َغْيِر َمْسأََلٍة تـَُعْن َعَليـْ
  

ا�رت � � � اس � ا� � � �� � � ا�رت د�ى � � � (

اس � �ا� �د� �ؤ � اور ا� � �� � � �� � �رى �د � 

   ۔)�� � 

  :�� �وم   وا�   �� � �� �ه  :٣

� روا� � � � اور دو آد� �ے � � �ں � � � ��  �ت ا���

اے ا� � : � ان دو آد�ں � � ا� � �ض �  ۔� �� ا�س � �� ��ملسو هيلع هللا ىلص 

ان � � � � � ��ت �رے  ، � � � �� � ملسو هيلع هللا ىلص ا� �� � آپ  !ملسو هيلع هللا ىلصر�ل 

ِإنَّا َواللَِّه َال نـَُولِّي َعَلی َهَذا (( � ��� :ملسو هيلع هللا ىلص آپ ۔دو�ے � � ا� �ح �  ۔�د �د� 

ا� � � � اس �م � اس � ��ر � �� � اس � ( )١٣( اْلَعَمِل َأَحًدا َسأََلُه َوَال َأَحًدا َحَرَص َعَلْيهِ 

 ۔)�ال �� � � اس � �ص �� �

 � �ا� � و �ہ :٤
�

�� ���    :� ا�

  �آن  ��ن ��ا� �  � �) (Post �م � ��  � ���   ۔� ��

 دو ��ں �  ذ�  �رة ا�ة      ��� )١٤(  

   �م � �ت و �� - ٢    �  -١

�دو  ��ں � ذ�  �� �رة   ���    )١٥(�۔��
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  � ۔٢  ا��۔ ١  

� ��  ا��رة       )١٦(�۔دو  ��ں � ذ�  د��

  ا��۔٢    �ت و ��         ۔ ١

  درج ،� � ر� �� � � �م � � �� اور �زم �ورى �۔ �اس                      اس ��

 �
�

 ۔��  �ا� ��  ��

�ارى �� : ٥
�
� �� �   ��:  

   ��ر�ں اور �� ا�روں � �� ،ا�اء�ملسو هيلع هللا ىلصآ�ت ��   �� � دن 

�ارى
�
�    : ���� ذ� �� � � ار�د  � ��

اْلِقَياَمِة َوْيٌل ِلْألَُمَراِء، َوْيٌل لِْلُعَرفَاِء، َوْيٌل ِلْألَُمَناِء، لََيَتَمنـََّينَّ َأقْـَواٌم يـَْوَم ((

َأنَّ َذَوائِبَـُهْم َكاَنْت ُمَعلََّقًة بِالثـَُّريَّا، يـََتَذْبَذبُوَن بـَْيَن السََّماِء َواْألَْرِض، َوَلْم 

  )١٧( ))َيُكونُوا َعِمُلوا َعَلى َشْيءٍ 

��ر�ں اور �� ا�روں � � �� � � �گ �� � دن ،ا�اء(

��ں �� �رے � � �� اور � آ�ن و ز� � � �� � � ان � 

  ۔)در�ن ��ب � �ر �� � � ذ� دارى � �م � � ��

٦ :  �� � ���
�

  :�� ا�  �ه   دار�

  � � �����  �ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت
�

��� � ��  �ار د��
�

  :�� ا�  �ه   دار��

:َكْيَف ِإَضاَعتُـَها يَا َرُسوَل قَالَ  ))اَألَمانَُة فَانـَْتِظِر السَّاَعةَ ِإَذا ُضيـَِّعِت ((

  )١٨( ))ِإَذا ُأْسِنَد اَألْمُر ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه فَانـَْتِظِر السَّاَعةَ ((اللَِّه قَاَل:

 �� � �� � ا�ر �و،�� � ��: اے ا� � ( � ا�� �� � 

ع � ��؟ ���:� ��ت �ا�ں � �د �ں � اس � �ملسو هيلع هللا ىلصر�ل 

  ۔)�� �ا�ر �و
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  :�: �ان ذ� دار ٧

  : � ���  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا� 

َماُم َضاِمٌن َواْلُمَؤذُِّن ُمْؤَتَمٌن اللَُّهمَّ َأْرِشْد اْألَئِمََّة َواْغِفرْ ((  اْإلِ

  )١٩())ِلْلُمَؤذِّنِينَ 
ا�م �� � اور �ذن ا��ار �۔ اے ا� � ا��ں � (� و � �) �� (

  � �� اور �ذن � �ل �ك �ف ��۔ 

  :��ان  اور ذ� دار �د �  � ��ے : ٨

� ا�� � �م � و� �� �� � �د ��ے � ذ� دار و�اِن ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

  :ا�� �ارد��

َماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن (( ُکلُُّکْم رَاٍع وَُکلُُّکْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه اْإلِ

َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل رَاٍع ِفي َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي 

رَاٍع ِفي َماِل َسيِِّدِه  بـَْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْلَخاِدمُ 

 )٢٠( ))َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

� � � � � �ان � اور � � � اس � ر� � � �ز �س (

��،  آد� ا� ا� � �ان � اور اس � اس � ر� � � �� �� 

� ر� � � �ز �، �رت ا� �� � � � �ان �، اس � اس 

�س ��، �دم ا� آ� � �ل � �� � اور اس � اس � ر� � �رے 

  ۔) ���� �

��ا�� دار  :٩ 
�
�

�
� �:  

� �ت ��،� ا� � �د � ذ� دار�ں � � �رى �ملسو هيلع هللا ىلصآ�ت

� �� � آ� اور ا�ں � �ض � اے ملسو هيلع هللا ىلص روا� � � �ان � � �گ ر�ل ا� 

  : � ��� ملسو هيلع هللا ىلص ا� � ر�ل �رى �ف � ا�� دار آد� � � د� � آپ 
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 َألَبـَْعَثنَّ ِإلَْيُکْم رَُجًال َأِميًنا َحقَّ َأِميٍن َحقَّ َأِميٍن قَاَل فَاْسَتْشَرَف َلَها((

  )٢١( ))النَّاُس قَاَل فـَبَـَعَث أَبَا ُعبَـْيَدَة ْبَن اْلَجرَّاحِ 

� �رى �ف ا� ا� ا�� دار آد� � � ر� �ں � � � ا�� دار � (

��� � � ��ں � اس �ف ا�  � ا�� دار � �ت ��

  �  �  �    �وں  آپ �  �  �  �   �  ملسو هيلع هللا ىلصراوى  ا��ہ  �ت �

  ۔)� �  �اح

١٠ :  �
�

�ےاور ��� �
�

�:  

    ��  �ان �ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت     اور �  �    �ہ دار �   �
�

�اور �ے� �
�

�   ��             �

  :���� آ�ہ � � �� 

، َولَُه ِبطَانـََتاِن: ِبطَانٌَة تَْأُمُرُه بِاْلَمْعُروِف،  َوالٍ َما ِمْن نَِبيٍّ َوَال (( ِإالَّ

َوِبطَانٌَة َال تَْأُلوُه َخَباًال، َوَمْن ُوِقَي َشرَُّهَما، فـََقْد ُوِقَي، َوُهَو ِمَن الَِّتي 

ُهَما )٢٢())تـَْغِلُب َعَلْيِه ِمنـْ
  

 �ں ا� �وہ ا� �� � � �ان ا� � � � اس � دو � � � �(

� � � د� � اور دو�ا �وہ (اس �� � ا� �دار ادا �� � ) �� � 

� �ڑ�۔ � ان دو�ں � � � � � وہ �ظ ر� اور � �وہ اس � �� آ 

 ۔)� اس � �ر ا� � ��

 :�ل  � ��     :١١

 آپ ��   ا�ملسو هيلع هللا ىلص ا� �   ا� �   وا�  ا �  وہ ���  ���   و��  ز�ۃ �  �� ���
�
��

� اس � � ���� �ا�ر ان ملسو هيلع هللا ىلص آ��� � � � �ِل ز�ۃ اور � � �� د��� ۔آپ 

  : ا�ظ � ���

ظَُر أَيـُْهَدى ِإلَْيِه َأَفَال قـََعَد ِفي بـَْيِت أَبِيِه، َأْو ِفي بـَْيِت أُمِِّه، َحتَّى يـَنْ ((

َها َشْيًئا ِإالَّ  َأْم َال؟ َوالَِّذي نـَْفُس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه، َال يـََناُل َأَحٌد ِمْنُكْم ِمنـْ

  )٢٣( ))َجاَء بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْحِمُلهُ 
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�ں � � �ں � � � � � اس � �  �  � � � �� � ا� �پ(

� �ن � � � � � � ملسو هيلع هللا ىلص � �  ����۔ اس �ا � � � � 

 � دن ��   � ا����  �دن  � �� ��� وہ �  �  (��� ��)

   ۔)�

� ا�    � � ��وا� ��   :١٢ �
�

��:  

 ا�  �ملسو هيلع هللا ىلص آ�ت � �
�

  �� � �وا� � � ���   � ملسو هيلع هللا ىلص پ آ�۔�ار د��

  :� ن�� � 

َمْن تـََولَّى ِمْن أَُمَراِء اْلُمْسِلِميَن َشْيًئا فَاْستَـْعَمَل َعَلْيِهْم رَُجًال َوُهَو ((

يـَْعَلُم َأنَّ ِفيِهْم َمْن ُهَوَ ْوَلى ِبَذِلَك َوَأْعَلُم ِمْنُه ِبِكَتاِب اِهللا َوُسنَِّة 

  )٢٤( ))ِه، فـََقْد َخاَن اَهللا َوَرُسوَلُه َوَجِميَع اْلُمْؤِمِنينَ َرُسولِ 

� �د � ��� اس � � � � � دو�ا  � �� �ہ � � � �(

 �   اس �   ا�  اور (���)��   ز�دہ �   اس �  �   �ہ  اس آد�

  ۔)��ں � �� � �ماورملسو هيلع هللا ىلص ر�ل �� ،ا�

� د و �  دو� :١٣ �
�
 وا� � �  �  ��

�
    :�� د��

 د  � دو� و � �ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت � �
�
��   � � �  

�
 ��  � � �واد��

  �  :  � ���ملسو هيلع هللا ىلص پ آ �۔�ار د��

فـََعَلْيِه َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر اْلُمْسِلِميَن َشْيًئا فََأمََّر َعَلْيِهْم َأَحًدا ُمَحابَاًة ((

 )٢٥( ))َلْعَنُة اِهللا، َال يـَْقَبُل اهللاُ ِمْنُه َصْرفًا َوال َعْدًال َحتَّى يُْدِخَلُه َجَهنَّمَ 

� �م ��ں � �� ذ� دارى �د � � � � اس � �� �ہ  � �(

دے دى اس �  )� ا� و �� �(� � � � دو� و � � �د � 

دا� �  � اس � �ض �ل � � � �ں � � وہ � �،ا� � � �

  ۔)� ��
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� د : ١٤ �
�
 وا�  ��  �  �ا� دارى �  ��

�
  ۔�� د��

 �وى � : �� 
�  روا��   ا��

ال لذلك فقد إو لقرابة ال يستعمله أمن استعمل رجال لمودة (( 

  )٢٦( ))والمؤمنينخان اهللا ورسوله 

� (�ا� دارى � �د �  ��� � �� �ہ � � � � دو�  � �(

��ں  �ماورملسو هيلع هللا ىلص ر�ل �� ،دے دى � اس � ا� )ا� و �� �

  ۔)� �� �

  ۔� ��� � ��وا�  �� : ١٥

  : � ���ملسو هيلع هللا ىلص پ آ

  )٢٧( ))انه فاجر فهو مثلهمن استعمل فاجرا وهو يعلم ((

 وہ � �د � ��� اس � � � � �  ���� �� �ہ �  � �(

  ۔)�  اس � � ���وہ  � � �� 

�  ا�روں  � ��   ��: ١٦ �
�

��   �:  

   :� ار�د ���ملسو هيلع هللا ىلص� �وى � � � ���ت ا�� ��ى 

   )٢٨( ))َهَدايَا األَُمَراِء ُغُلولٌ ((

  �ل � �ا� اور �� �� � ۔ ��:

١٧ :  ����  ��:    

  :  ��� �ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت

َما ِمْن َواٍل يَِلي َرِعيًَّة ِمْن اْلُمْسِلِميَن فـََيُموُت َوُهَو َغاشٌّ َلُهْم ِإالَّ ((

  )٢٩( ))َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنَّةَ 
� � �ن ر� � �� � اور وہ اس �ل � ��� � ان � �� (

  ۔)�� وا� � � ا� �� اس � � �ام �دے �
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  : �� �ہ دار � �ا  :١٨

��ن �       � �� �ہ دار � �ا �ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت ��     : ان ا�ظ ��

َيْستَـْرِعيِه اهللاُ َرِعيًَّة، يَُموُت يـَْوَم يَُموُت َوُهَو َغاشٌّ َما ِمْن َعْبٍد ((

  )٣٠())ِلَرِعيَِّتِه، ِإالَّ َحرََّم اهللاُ َعَلْيِه اْلَجنَّةَ 

)� �    �� � ا�  ان �   وہ اور وہ اس �ل � ��� ��� �ہ  د��

   ۔)�دے ��� �� وا� � � ا� �� اس � � �ام 

 وا�  �ت  � �ان��  : ١٩ 
�

    :ا�م � �رج ��� �د��

  :��� �ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت

َمْن َمَشى َمَع ظَاِلٍم يـَُقوِّيِه َوُهَو يـَْعَلُم أَنَُّه ظَاِلٌم فـََقْد َخَرَج ِمَن ((

ْسَالمِ    )٣١( ))اْإلِ

��� وہ �� � � ،�� اس � � � � ا� �ت � ��  � � �� (

  ۔)� �� � � وہ ا�م � �رج �

     :� �� ���  وا�  � د��/��: ٢٠

�    �� � اس � � � � � � � �ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت  وا�  � � �� �ار د��  �

  : ��� �ملسو هيلع هللا ىلص آپ �۔ 

َفَكَتَمَنا ِمْخَيطًا َفَما فـَْوَقُه، َكاَن  َمِن اْستَـْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل،((

  )٣٢( ))ُغُلوًال يَْأِتي بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

� � � � آد� � � � � �� �ر �� اور اس � � � ا� �� � (

اس � � � � � � � � � � �� �� اور وہ �� � دن ا� � � 

  ۔)�� ��

  �� 
�   دو�ى      روا��   :�ن ��� ملسو هيلع هللا ىلص پ آ��  ذ�    د��ا��
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يَا أَيـَُّها النَّاُس َمْن َعِمَل ِمْنُكْم لََنا َعَلى َعَمٍل َفَكَتَمَنا ِمْنُه َمِخيطًا ((

  )٣٣( ))َفَما فـَْوَقُه فـَُهَو ُغلٌّ يَْأِتي بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

� �� �م �� � اور � � ا� د�� � ��! � � � � � �رے (

اس � � �� � �� � � وہ �� � � � �� وہ �� � دن 

  ۔)آ� �

٢١ :� ��  �
�

     :���  وا� �ہ دار  �زا�    �� ��

 ا�روں�ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت    ��    دارں  �ہ  �اور �   � ��  �  ں��

    دى                 � اور �  ان � زا�    �۔  ا�زت 
�

  ملسو هيلع هللا ىلص آپ�۔�  �� اور �روہ   ، � ے�� � �� ��

  : �� ��ن 

ْلَيتَـَزوَّْج َأْو َخاِدًما فـَْلَيتَِّخْذ (( َمْن َوِلَي لََنا َعَمًال فـََلْم َيُكْن لَُه َزْوَجًة فـَ

ْلَيتَِّخْذ َدابًَّة َفَمْن َأَصاَب َخاِدًما َأْو َمْسَكًنا  ْلَيتَِّخْذ َمْسَكًنا َأْو َدابًَّة فـَ فـَ

    )٣٤( ))َشْيًئا ِسَوى َذِلَك فـَُهَو َغالٌّ َأْو َساِرقٌ 

�� �  )� � � (��د � اور اس � �س ��  � � �رى �ف � (

� � � وہ � � � �، �ى � � � �دى �� �، �دم � � � ر� � �، 

�ارى � � � ر� � � � اس � �وہ � � � �، وہ ا� � �ں �� 

  ۔ )اور �ر �ر ��

   :� �� �ہ دار � وا� �� � � زا� �اہ: ٢٢

  �اہ
�
� اور و� �ار   �� �ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت�  �ہ داروا�  �   �� � � زا� ���

 �    :��� �ملسو هيلع هللا ىلص آپ �۔د��

 فـَُهوَ  كَ َمْن اْستَـْعَمْلَناُه َعَلی َعَمٍل فـََرزَقْـَناُه رِْزقًا َفَما َأَخَذ بـَْعَد َذلِ ((

  )٣٥( ))ُغُلولٌ 
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� اس  ،و� اور �اہ �ر � �� � � � � � �م � ��ر � � اس � (

   ۔)�� �ے وہ �رى اور �� � � � � � وہ اس � زا� 

 � �  دار     �ه: ٢٣ � �
�

        ا�ل  �   :���  ذرا�  � ا� ��  � 

  : � ���  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل ا� 

ْلَيِجْئ بَِقِليِلِه وََكِثيرِِه، َفَما ُأوِتَي َمِن اْستَـْعَمْلَناُه ِمْنُكْم َعَلى َعَمٍل، (( فـَ

  )٣٦( ))ِمْنُه َأَخَذ، َوَما نُِهَي َعْنُه انـْتَـَهى

� � � � � ذ� دارى � �� �� وہ �ڑا اور ز�دہ � �رے �س � (

� آ�، � اس � � � ا� د� �� وہ � � اور � � رو� ��، اس 

 ۔)� رك ��

  :�� � ��� � ��ؤں �  �ه   دار :٢٤

�ر �� � �  ��ؤ  � �� �� �  �ا�      ��ں              ں�ه   دار �ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت �
� �

ا�

   :��� �ملسو هيلع هللا ىلص آپ ۔� د���

فَاْشُقْق َعَلْيِه، اللُهمَّ، َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم، ((

   )٣٧( ))َوَمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي َشْيًئا فـََرَفَق ِبِهْم، فَاْرُفْق بِهِ 

وا� �� �� اور وہ ان � �  �اے ا� �ى اس ا� � � � � � �� (

وا� �� �� وہ  ��ے � � اس � � � اور �ى ا� � � � � � �� 

 ۔)ان � �� �ے � � � اس � �� �

   :�      �د  �  �� �� �  � ��: ٢٥

  :� ار�د�   ملسو هيلع هللا ىلص� ��  

  )٣٨( ))ِإنَّ اْألَِميَر ِإَذا ابـْتَـَغى الرِّيَبَة ِفي النَّاِس َأْفَسَدُهمْ ((

� ��ت �) وا� ��  � ا� (��) ��ں � �ن ڈ��ے � (ان(

  ۔)�ت � �� � �ن � � �ے � � ا� �ڑ دے �
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  :ذرا�  ��و �  ��� �: ٢٦

  � � �ل ذرا�  �  ، ا�م �� �رش � ا�زت د� � ۔� �� �رش��

�  �رش  � ���
�  � �ت � اس � �ت � � ۔ ملسو هيلع هللا ىلص� ۔   �آن اور � �ك�ام �ار د��

  : �� ار�د �رى �� � 

﴿  Ã  Â  Á  À¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸

   ÉÈ       Ç  Æ  Å  Ä﴾ )٣٩(
  

� �� � �رش �� وہ اس � � � �� � اور � �ا� � �رش �ے (

  ۔ )� وہ اس � � � �� �

  �
�
�
�

   :� ار�د�   ملسو هيلع هللا ىلص� �� �

ْلتـُْؤَجُروا((      )٤٠( ))اْشَفُعوا فـَ

 ۔)�رش �و �� � �رش � �اب � ��(   

 �  � � �ام ذرا�  ۔��� ر�ت �� � �ہ �� ،ا� ر�خ ،����

  ��رى �� وذرا� �   اور� �ء را���

� � �ا� � ��رى �� وذرا�    ��  �ء را���      �  � � �ز � � ا��

 � �ر ا�ہ ٔ   �ى � �ر �  �۔� وہ اس �ب ��

   �ت ا�� �� : ١ 

  ��   ا��  ا�� �ت ��  �   و� �  �  �  �  ��  �  �� ں

 � ��ر  ۔ آپ �وں � � ��اروں � � ا�ب ����� � � � � ذ� دارى � �ہ

�   �� روى و �ىٰ ظ �� � اس � �ا� � �� � د� اور � � �ٔ� ا�  ��� ���

���ن ��،� ��� ��� �  � ���
�
��      � �

�
 � �م � ا�رت �د � � ا� ان ا�ظ � � � 

: ���    
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َمارَِة، َوَذِلَك َأْكبَـُر َما يَ " ا يَزِيُد،ِإنَّ َلَك قـََرابًَة َعَسْيَت َأْن تـُْؤثَِرُهْم بِاْإلِ

        )٤١( "َأَخاُف َعَلْيكَ 

 در ا( ے �� �رى �ا� دار�ں � �� � ان � ا� ا�رت � ��ہ � و،

  ۔           )� � � � �ا �ہ � � � � ڈر� �ں 

�ے � �رت �� �، � �� � � � � �ل �� �  �ت ا� �       

 ذا�   ۔� �� � ذ� دار�ں � و� � آپ ا� ��وں � �ن ر� � �زار � �ف روا� �

 ا�ل �آپ � ��، �م � � �
�
� �� �   � ��� �ر � د�� �

�
 ا� �م � آپ  ۔ )٤٢(� و�

   آ پ  دو� راہ �ا � � دى، �ں � � ز�� �� � � � � ض و�� � �ار

و�ت � و�  ۔� �ا او�د � � �ڑ �� �ارہ  ف �� � � � � ا� ذات � َ��ا��ں � 

 � د� �� اور  "� � ��� �� � �  ،و� ��� �ا �ں �غ � � � ا�ل � �ض ادا

    )٤٣(۔"دى �� � �س �وہ �� �ب  ،�ے �ل � � � �� � آ�

ا� : �ا� ��� � � و�ت � � ��ہ � � � �ف � �� ز �ت ��

�  دوم ۔ � �س � دى �  �� �م �� اس و� �ت �۔ او�ں�م، ��ى، دو 

 رو � ��: ا� �۔ � آ�ں � �ت � آ� � آ�ے، � � � �! �ا � � ر

   )٤٤(� از �گ � ز� � دا� � �ڑا اور � � � � � �� � د�۔

   �روق�ت � : ٢

� �� �رى �ز �� � �� � �م � و �� �� �  �ت �

  � � و� � ا�رات � � �د �ت � �۔آپ ��رٰى � � � � � �

  ۔� �د �� � �� � دى � � �� � �ظ � ان � � � �

  : �� �ں� ا� �� � � �ے   آپ

 �ح ��’’ � �   �ح �  �ل � ا�  �  � � �رے  اس �   �ل

�� � �� �، ا� � دو� �ں � � � � �ں � اور ا� �� �� �ں 
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� � ا�ازہ � �� � � �ں �۔ ��! �ے او� �رے �د �ق 

او ر�ل � �   � � � � � � � �ا�ہ �� �� ا� � � � ��اج

 � �ف �� �  ا� � � �رے روز� ��وں اور �رى ر ،��  �� 

‘‘۔��وں � �ظ ر�ں اور � � � � �وں � � ڈا�ں
)٤٥(

    

�� �   � �ت �،�� � � �� �� �ف د�� ��ت �  ہ��ر  

  �   اس  وا�ت ،�  �   �ل �   اس ��  ���   �ف  ��ف  د��  ا�  � آ  �،  پ

� �س آ� اور �  � �ل � آ� �، �ت � � � � � ��ادى �ت �

�� ا� ا�� 
�
�ت �  ۔ � � �� �اس �ل � � � �! � ذوا�� � � �ں، اس ��

 �   �   د�  �ل ��اب �   ��ں  �م �  �  � �   ر� �  �   �ل  �ص  � �ے � 

  )٤٦("۔�

 �د �ر �ے، ��ں � �ج � � �� �، � ا�ل � � ��د �، � ا� د�  

پ ا�زت د� � �ڑا � � آا� ’’� �ى � � � ��ں � � � ۔ � �� ا�زت � � 

� �� � � �ت  ،� �� ��ں � � �ت �ؓ � ا�ط � � �ل �ان �۔)٤٧(‘‘� �ں

  ا�ر � وہ � �ر �ط �ں �۔

�� ا�م � �� ا�م  ت � �� ا�د �م � �ا� اور �م � ا�ق و آپ         

 � � � �� �ڑے � �ار � � �، �ر� �ے � � �، � �ا آ� �د� �، � �� � 

� �� �، دروازہ � در�ن � ر� �، ا� �� � � دروازہ � � ر� �۔ ا� � �� اس 

   )٤٨( �۔ �ب � �� �ر �ا � �ظ ر� � اور � ا�ل � دا� �� �ل و ا�

 ��د � و�ں �ف ا� در� ، � � ا�ل � ��ہ �   �ت ا� �� ا�ى ا� د�         

ں � ا� � �م �ا �   زادے � دے د�، �ت �� � �ا�ں � �ت � ۔�

� � �� � � ا�س : در� وا� � � � ا�ل � دا� � د� اور ا� �� �ؓى � � � ��� 



 20   دارا� ا�ل��رى �� وذرا� � ذ�

� �� �ى   � �ا �� �ور � � آ�۔ � �� � � �� � دن �م ا� ��  آل �

   ۔)٤٩(�دن � �

� زو�) � � � �م � �س � � �ر �  � ت(�  ام �م ��ا�    

 � � � �ں �، اس � اس � �اب � �ں � �ا�ات � � � �۔ �ت �

   ،� وہ ��رى � اور اس � �رف � �� � �� �م �ا � ��� � � � �را � � 

 ان � �  �م آ�� �  اور ،
�

ادا � � �، �� �ا�ات � � � ا�ل � دا� � د��

  )٥٠( ۔�و� دے د�

اس �ح ا� �زار � ا� �� او� �و� �� د�، در�� � �م �ا � آپ  

� � � اس  � �، ان � �� � � او� � �؟ ا�ں � �    �� ��ادے �ا

�     �ت �۔ � � �� �ں ،�ا�ہ � � د� � اور اب � �� � � � رى� �� � ��

 � اور � � س ا�ل � �أاس � � �ف ر ،�� � ��رى �ا�ہ � �� �ا �: ��� 

   )٥١(� � ا�ل � دا� � دى۔ �

 � �ف  � �ورت �� � �ت �ا��رو� ۔ا� د� �م � �ف �ل � ��  

 ا�ل � اس �ر ر� �ض �   ،پ ا� ا�� �آ: ں � � ا�۔ � � � �ض �

ں � � ؤ� ��� � � ا�ل � � �ں �، �� ادا �� � � � �   �ت �۔ � �

� �گ �ے ور�ء � �� � �و � او ر� �ر �ے � رہ �� �، اس � �� �ں � � ا� 

    )٥٢(� � �ں � �ے �و� و�ل �� � �ر �۔

� و � آ� اس � ��ں � � �� � � � ا� �� � �ل � �   

� �ى �� � ز�  �ت �۔ ہ � � � ��ت � وزن � د� ،� � �ش ��

 � ت �۔ �ںم � � � � � � � اس�   � �� ،� م � �ں� � � � � �

� اور اس �ح �م ��ں ؤا� ا� � � � ،�رى ا�ں � � � � �� ��ف � � 

      ۔)٥٣(� ز�دہ �ے � � آ�� �
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 � �د � � �اق � ز�رات �، اس و� آپ  ى ا� �� ا�� �ت  

اس � ا� ا�� �� � ۔ � ر� �   � � � �ب � ا�ء � ز�  آپ

�ا� �  �ح  ا�۔ )٥٤(� �� ا� اس � � � ز�رات � � دى  � �، �ت �

� ا� ��ادے � ا� ا�� �   پآ � رات �� �� �� � � ز� ار�

   )٥٥(د�۔اس �ال � � �� اور � �    �ا� �، �ت �رد

   �  �ن�ت  : ٣

  ن�ت �    �رى � �� �، اور ذا� �ر�� � �� �م �، �ت �ت � ا

پ � �ہ �، � � ��ت � ا�ں � �دو آ � �� اور �� � � �د�رى، �

 ا� � �ار ر� ا�ل �� �   � � ا� و�ص ۔ ب اور � � � ا� �ز � ���ا

و� � � � ۔ � اور �ول � د� � � � �ز � س ن�ت �۔ � � ادا � � � ،�

�  ،� ا�ا� ز�� ا�ر �   ى �دہ �� �، �ول � � �� � �رى �۔ ا� �� ا�

وا�ٔ � �اج �     � ا�صو� �ح �ا۔ دارى � �ہ � �وش � د� ا� � ذ�

   ۔)٥٦(ا�� � � � � ان � �ہ � �

   �ل � �� ��� �:ا� ��ن �

َولَُيوِشَكنَّ أَئِمَُّتُكْم َأْن َيِصيُروا ُجَباًة َوال َيُكونُوا رَُعاًة، فَِإَذا َعاُدوا  "

َكَذِلَك انـَْقَطَع اْلَحَياُء َواَألَمانَُة َواْلَوفَاُء َأال َوِإنَّ َأْعَدَل السِّيَرِة َأْن 

تـَْنظُُروا ِفي ُأُموِر اْلُمْسِلِميَن ِفيَما َعَلْيِهْم فـَتُـْعُطوُهْم َما َلُهْم،َوتَْأُخُذوُهْم 

   )٥٧("ِبَما َعَلْيِهمْ 

� �ف �ار � � رہ �� � � �رے ا� �ن �� � ��� (

� ا� �� � �� � � �، ا�� اور و�ارى �� � �� �، �ں � �� 

 � ان �� � � � �ن � � و�ن � �ل ر� ان � � ان � �
�

 �  د��

  ۔)�� وہ ان � و�ل �ے
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�� ا� ز�� �� � ذا�  ۔ا�ر � �م � ��ں � �ل � � � آپ 

�رف � � � ا�ل � ا� � � �۔ اور اس �ح �� ا� �رہ و� �م ��ں � 

  � �ڑ د�۔

   ا�� � �ت : ٤

� اس �  �م �ل � �ا� �۔ �ت � � � � � ا�  � و � ��  

 وہ � �   � اس � �� � اور �اں � �� �� � �ر �� ��ص ا�م � � ر�،

�� �۔ و� �� �ل و �م � �ز � � �ت �� �، �� ا� �� � �ت 

� �� �   ��ں � ا� �وہ � � � ا�’’�ر � � � �ا� ���:� اس �� � �ٔ� 

  )٥٨(‘‘۔ڈا� ت �و اور ان � روش � �� � اور �اق � � � � � �ل � �ؤروا� � �

ا�  � �ز �س ��� �۔ت � ان � � �ا�ں � �  ا�اف اور ���ل �

اور �م �� � آزاد �،  ى�� � � �ض � � ��  ارد � � �� � � � ا�لد�

 !�ا � �:� � �  ۔� � � �� اس ر� � �� �   �ت �� د�ں � �

� �د� ا� ر� � �ڑ د� �� �ت � �، � � � ا� ا� � � �� �� � اور   �ن

  ا � ���:� �ہ � � �۔ �ب ا� � �م �  �� �ر � � ا� �و� �دارى �

ما له برحه اهللا؛ فعل فعل السيد، وفر فرار العبد، وخان خيانة  "

الفاجر! أما واهللا لو أنه أقام فعجز ما زدنا على حبسه، فإن وجدنا 

  )٥٩(" له شيئاً أخذناه، وإن لم نقدر على مال تركناه

� �م � �ح �� اور �� �  ،اس � �م � � � �! ے � �ا � �ا اس(

� � � ز�دہ اس � �ا د� اور ا�  ،ا� وہ � �� !�ا � �۔ �ح �� � 

  ۔)ور� �ف � د� ،اس � �س � �� � �

 ا    آپاس �ز �س �  و �، ا� �� آپ �  � �رب �� �ص ا�ہ

 � � ے �� �ت �ا� � �س  ر�   �� �ہ � � ا�ل � ا� � �ار 
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� � �� ��� � �اب د�� � � ا� ا� �را � � � � � اس �  �ت � ۔�

�    � �ت،  �ت �۔)٦٠(�� � �ر � �و�د وہ �� � � �ہ � 

  ۔)٦١(� د� � � � ��ں � � � دى  ا� �ر� ا�� �ب ا�

۔ � ز�� � �� �ق � آ�  � ز� � دا� �� � � �ڑا اور آپ ا�م �� �  

ا� د� �ا� � زر�  ۔ى � ���� �� �س اور رو� � �� ان � � د� � � � 

 ا�ں � � ،�   اور �دہ �� �� ��   د��ان �  �م �،  ا� �� �� ا�  :��

� ا�� 
�
�ا� زر  : ����� ۔آپ � �� � �� � �ق � � !�� ��!   

، َوَأْهُلهُ  َال َيِحلُّ لِْلَخِليَفِة ِمْن َماِل اِهللا ِإال َقْصَعَتاِن:َقْصَعٌة يَْأُكُلَها ُهوَ "

)٦٢("َوَقْصَعٌة َيَضُعَها بـَْيَن َيَدِي النَّاسِ 
   

� و� � ��ں � �ل � � �ف دو ��ں � � � ا� �د ��  (

  ۔)اور ا� � �� اور دو�ا � �ا � �� � �ے

  ادارےاور ان � ذ� دار��� ں� ا� ��  

�دى  �
�
 �۔ ادارے��  � ا�� و��   درج  ذ��

  � �ج : ٣   � �ء :  ٢   ا�� :١

  :ا��  -١
� �

�
�

 �� ا� �� اور ا�� �ت �، � ا� �� � � � ا��در�

 ا�ل � � � �� ا��۔�� ��� 
�

 اور ا��  �ورى � وہ ��رى  �� � � ر�� 

 ،ا�ر  � � � �ے اور �� �  اور �� �  دار  ��� اور ا�� اور  ا�ان �وں 

 ۔اور ا�اد ��ر ��  اور ا�� �ورى  � �ر �   ��۔  �د �� � �ے  �� ر�ت  ��  � �

� و ز�د� اور � � آ�  ،� ��ہ � �ا� ،� و �ے � � �ا� اور �� � �ر �� �

  ۔اور اس � � �ز� �ز� ا� � �
�

� �رو�� ر�ت � � اور د�ؤ � آ � � � � ��

 �� ۔�� �  ��   �ا�ت ���  �  �   ا�  ا�ان  د�،��رى  و�  �را �  د�ى ،ڈ��

  ۔  او�ت � � ��رى �م � ��
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 ذرا� � �م � � �ا�� �ن �   ،ا� و ا�ن ،� ��رى 
�
�
�
�

��م � �
�

� �  �ل و ا�ف 

 �
�

 ا�وزى ،و�د اور � �� �� � � ا�ء � ،� ادو�ت،� �ر� ،� و�رت ذ�ہ

 �رى،ا�  ،�وٹ،�  �رو�ر  � ،�و�،�دى    ا�ء   �  �   اور    آور �   د�  اور �س

۔ا�    � �م � � �رول ���
�

اور ا� ��ت � ان � ��� � ر� � وہ �� ������

  ��ب � �� � ۔

��دى  � � �  ��ں  اور �ں،ر��ں ا� �� � ا�  :� �ء -٢
�
� �م �ل �� ��

� � �ۃ �ق د�ا� � ��م ،�ذر� ��� � �� رو� اور �م � � د��  � �۔

   � ملسو هيلع هللا ىلص�� � � ا� � �     � و�� �� �۔اس �رے ��

اْلُقَضاُة َثَالثٌَة َواِحٌد ِفي اْلَجنَِّة َواثـَْناِن ِفي النَّاِر فََأمَّا الَِّذي ِفي (( 

َورَُجٌل َعَرَف اْلَحقَّ َفَجاَر ِفي اْلَجنَِّة فـََرُجٌل َعَرَف اْلَحقَّ فـََقَضی ِبِه 

اْلُحْکِم فـَُهَو ِفي النَّاِر َورَُجٌل َقَضی ِللنَّاِس َعَلی َجْهٍل فـَُهَو ِفي 

  )٦٣( ))النَّارِ 

ا� � � � �� � اور دو � دوزخ �،�  :�� � � � �(

� �ار وہ � � � � � � �ن � اس � �� � �اور � � 

� � � �ن � � �� � � �وہ دوزخ � �۔ ا� �ح � � 

  ۔)� �� � ��ں � � � وہ � دوزخ � ��

 ا� ا� ��رى � �  �    ��ا� ۔�ء � ۔�ا� �ض � � �ر� ادا�ر�

ر�� � �� اور �� � �ى �� اور �م � آ�ں � و�� ر�� � ا�م �� ��۔

� �ہ   ء��� � �س  ا�� � �� ��۔ � � ر�� � ��ں � � ��ہ �� ��۔

�� � �� � �ر � ��ن � وا� ��� �� اور �ل � � �� � �� ۔�ا�� 

  ��� و�ہ � ��� ؤ� � � د� �ورى �۔ ور� ا� � � �ء �� � �� ��

اس � دو� د� � �� � �  ،�ورى ��ا ��ن � �وات ��م از �  �� وا��۔
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 ا� اس �م � �ر� � دملسو هيلع هللا ىلص �ر � �� �ظ �۔ آپ � اور �� � � ے � ���:

  ۔)٦٤( �ے � � � �ل � � � �� اور �� � � �ى � � � ��

�ان  ا� � ا�� � � و� � � ا� وہر�� � �� �ج � �س  :�ج � - ٣

ذ� دارى ادا�ر�  اس ا�� � � �ح � �� ��� ��ذ � � �ر� � � � � و� 

� � �ے �� اور �� وا� �م � ا� � ا�ن وا�ں � اس ا� ذ� دارى � �ف ان ا�ظ 

: �� �� �   

﴿½  ¼    Ã  Â  Á  À   ¿  ¾

Å  Ä﴾)٦٥(   

ا� دو�ے � �� ر� ار �د � � �ر ،اے ا�ن وا� � �� �م ر�(

 ۔)ر� �� � �اد � �

ا� � � د� � � د� � �� � � ��ر �� �ت � � � � �ر ر� �� 

� �� � اس ا�� � ادا� � � ان  اس ں �ا� � د�ں � اس � �ف زدہ �

  : ا�ظ � ذ� �� �

نـَْيا َوَما (( ٌر ِمْن الدُّ َها رِبَاُط يـَْوٍم ِفي َسِبيِل اللَِّه َخيـْ    )٦٦( ))َعَليـْ

    ۔) � � �� �ر� � �� د� و�� ڈا� ؤ  � ا� دن �اا� � را�(

�� ��� �م و� � �� � اس � ا�   ر�� � ذ� دار�ں��  اور�� ��ِ

  : �ار�د �رى � اس ��� � ��� �� �م �ارد��۔ملسو هيلع هللا ىلصر�ل 

﴿   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶

È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  ÂÉ  Ë  Ê﴾)٦٧(
     

� � ��۔۔اور � ا� �ے � وہ � د� � � �� ��� � ان � (

   ۔)ا� � � � آ�� � اور ا� �� � ��  � � �ى � �
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 �ت �ت � ا�  اس ذ� دارى اور ا�� � �ار � ا�م � � �� ���: اور

  )٦٨( ))َوالتـََّولِّي يـَْوَم الزَّْحفِ  ..ُموبَِقاتِ اْجَتِنُبوا السَّْبَع الْ ((:۔ار�د �ى �� � ر ��
�ت (

  ۔)اور �ل � دن �� � �)� ا�  ان �(�ت � � ۔۔۔

� � �� �ا اس � �ر � � ر�� � �� ا� ا�� � اور اس ا�� � 

 �� و�ورى �رى �م � �� �� � �۔

  � ��  

   �ىا�س!  �،� و�رت  �وم �   �ں  اور  ��ت �   �ت  اس �  ڈ�� ،آج

�� ا� � � �گ �� � ا� � � اور�ا�� � روز�وز ا�� �ر� �۔،ز�،�ا�

� � �اج ۔ � ��  � � � �ور � � � � � �� ��ت � �� �را �� �اج ،��

 � � اب � �ل �� � �ہ � � آ�۔ او� � � � ر�ت �� �ٹ ،� ا� �ا

� �ر،�اڈ اور د�� د� � دا�� � و� ۔ � ��ى � � � ا� � � � � �� �  ��

  ��  �   �و� �   �و�ور  ا�ن  ��و�، �   ۔  ۔�دى ڈ�رى �   �م ��  �  �

 وہ �را �� �اج � � �۔ ،� ل � �� �� � � �ف �د � �� �اور�رو�ر

�� ��رى �دا � � � � �  ،�ں �س ��� � �رى �م �� �� �

 �۔  �م �  �   ر�ت �  �   ��۔� ��   ر�ت،� �   ��ں،��ں،�ا�ں

�   ا�رٹ،ر�ت �ل،دا�ں،ا��ت  �ا�  ا�رٹ  ��رٹ  �رڈ،  ر�ت،�� �

  .... � ر�ت،ڈرا�� �� �� �� � ر�ت

 اور   �ل ،ذ� دار�ں � ز�د� ���، �� ا� �� ادارے  �   � � ��

    ا� �
�

���� � �ر��ں � ا�م �  � � �  ر����ں � �� � �� � ر�� �  ،� � ؟ ����� ��

  دو�ر  �� وآ�م �  ا�           ور � �ا ��  �
�

 ،۔ � � د�ں � �� �ا�� ��

 �ت �۔� و�ہ اس � اور �ا�، ��ن، ا��ن ا �م، � ّ �  � �� ا�ار � وا� اور ��َ

 � �ت �  رو��دور �،�� � ��   �د  وہ  �م ا�� ��� ��  ۔رو� � ��� � ��
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اور � �ج اور ��ہ اس � �  ۔�� ا�ر اور � ا�� �ں � ��،�� �اب � ��

  ۔�� ��ز�ن � ��رہ �ا� � � آ��ہ �

ر�ت ��، �  ،��دہ دور � �ن � � ا�ى � �� و��ت � ا�� �ورى 

�ت اور �دات � �� اور �� ا�ل و�� � � �� ں � � ��ں � ا�س 

ادا�� � �� �د� �، �ا�ں اور �� ا�ان ا��ارى ا�� اور �ا� � ،ذ� دارى

ادارے ،�ر��،��ن،و�ر�وں � و� � اداروں � �وڑوں اور ��ں،ار�ں � ��ں

اور ���ں �� � د�� � � � � اور ا� � ز�ں �� و��� � ز�د� �ر �۔ � 

 ر� ��ے �� � �� و��دى � آ� اور � ادارے �   ���
�

�  � �  �۔��  اور � � 

    ۔��د� � � � �دار �ملسو هيلع هللا ىلص � �دق 

� � ؟� �� �� اور �ش �� � آ،� ��ت ا� �ں �� � ا� و��

 اور �  �� �   �ا� �  �   دار�ں  �ں،ذ� ��   �ے ��  �،  ��  ��   ا�� �  �ا�ں

اورا��  ��ں � �ف دارى � �� �ں ،� � � �� �ںآ��ں � �ق � ،�ں

  �ق ��ل �� �� � ل وا�ف � �ن � �� � ۔

��  آج �رى �� اور � ا��ا� �ڑ � �ص و� ! �ا  �
�

�  �۔آج  �م �ف اور �ف  ا�� ��

� �ت � � � �� اور � ا�از �� � ملسو هيلع هللا ىلص � �ا�  �ف اور �ف �آن اور � �ك 

� �� �ت اور �ر�ں اور ر��ں � �ے � � �� � � �� � �� � � 

 اور ادارے �ں ��� �را  �ا� اور ��� اور � �� �گ �وں � �ا�ن � �� � 

�م ��د � �� �۔� � � ��� � ������ے � ا� و�ن � آ� اور � 

   و�� � و� � ��ے � �م �گ �� �اب �ں �۔

  ں ���م �  اور��  ا�ب  دور ��دہ   �و�د ا�� �ے ��ك ��ن � �  � 

  ۔� �د اس � � � �� وا��  دے ر� � اور � �ت ا�ن ا� �ا�ں � ��ر ��

 :�ل ا�ل
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 ا� ا�ر � د� � � � � �          ڈ��� وا� �روں � �ر��ں �       

  آج � � � و�ر � � �                 ا� و� � ا� ا� � � �

  )٦٩(ز�� � � �ر� � � � �         � ��رج � ��ں ���ر �

 �ں  �ا�ں � �ج  ىان �ر �  �� اور � ا�ادى اور ا�� �  ��  �ف ا� ��

� �     اور � �ہ اور ذ� دارى ،�  �ن دارى  �  ،ا��ت � �� � �ر � ادا �� ا�ادا��

 اس   � رو �   ا�� و د��     � �ف ا� ��ں � �ر �� � �� �ر �� � �وں 

آ� د�  � � �رش  � ر�ت  � آڑے���دو� اور �ت ،�ے � � � � � � آ�

� ا� �� �� � ،�� اور �� �گ �وں  � �� � �� �،ور� � � � �  � �ا� ���

 ا�ل �� �� � � �� � �� � �� �  � ��رى ��  � � �� ذرا�  �ل و ا�ف 

 داران �� � �� � �� �   �ں � �ل و ،�� � �ہ  �ا�  �   �� �   �� � �

  ا�ف �� � � � �۔
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 �ا� و�ا� �ت

  ـه ١٤١٤،بريوت ،دار صادر،ةالثالث ةالطبع ،١٢/١٤١ ص:،�ن ا�ب،ا� �ر  )١

�ي  )٢ �    ةدار اهلداي ،٤/٢٨١ص: ، ا��س��ج ا�وس � �ا ،ا�َ��

 ٢٠٠٨ القاهرة ،عامل الكتب،٥٤٠:ص،معجم اللغة العربية املعاصرة،ا��ر أ� �ر �  )٣

٤(  ��  دارالدعوة ،٢/٩٢٤ص:،جممع اللغة العربية بالقاهرة،ا� ا���

 ٨/٩٦ ص:،�ن ا�ب،ا� �ر  )٥

٦(  �� ، ،ا� ��
�

��  يريوت،ارالكتب العلميةد ،٣/١١٧إ�م ا����

  ٥٨ا�ء:�رة   )٧

� ا������ ،١/٤٥٠ص  :،�م ا�آن،ا� ا��  )٨
�
 م١٩٨٨  ،�وت ،�

٩(   �
� �

 ء٢٠٠٦ادارہ �رف ا�آن، ، ٤٤٦ /٢ص: ،�رف ا�آن،� �

�� ا�آن، ص: ،ا�ا�� �دودى  )١٠ �� ��
�
�

 ء�٢٠٠٣ (�ا��) �،��ر، ا�� �،٢/١٣٤

 دار إحياء الرتاث العريب،بريوت ،�٢٢٢ ��  ،� �  )١١

 هـ١٤٢٢األوىل، ةدار طوق النجاة،الطبع: ا��:  ،��١٥٦١ � ،� �رى  )١٢

��٢٢٠ �  ،� �  )١٣   

ِْسِم ﴿  )١٤

ْ
ِم َواجل

ْ
ِعل

ْ
 ِيف ال

ً
ْسَطة

َ
� 

ٗ
ه

َ
اد

َ
ْ َوز

ُ
ْیمك

َ
ل

َ
 ع

ُ
ىه

ٰ
 اْصَطف

َ �
 ِان� هللا

َ
ال

َ
 �٢٤٧رة ا�ۃ:  ﴾ق

لِْميٌ ﴿  )١٥
َ
 ع

ٌ
ْ َحِفْیظ

ّ
ْرِض ۚ ِاِىن

َ ْ
ى�ِن اال

ۗ
ا

َ
ز

َ
 خ

ٰ َ
ِىنْ �

ْ
َعل

ْ
 اج

َ
ال

َ
�� :   ﴾ق  �٥٥رة ��

١٦(  ﴿ ُ ْ
ِمني

َ ْ
 اال

�
ِوي

َ
ق

ْ
 ال

َ
َجْرت

ْ
ا

َ
ِ اْسـت

َ
� 

َ ْ
ري

َ
 ٢٦ا� :�رة  ﴾ِان� خ

 �   �أ�،� ا�  )١٧
� �ة،���  م ٢٠٠١، الطبعة: األوىل ،الرسالةالناشر:مؤسسة  ،���٨٦٨٧

 �   �أ�،� ا�  )١٨
� �ة،��� ���٨٧٢٩ 

 املكتبة العصرية، صيدا، بريوت ،��٥١٤ �  ،� ا�داؤد  )١٩

 ��٨٥٩ �  ،� �رى  )٢٠

 � ،بن اليمان ةمسند حذيف�أ�،   )٢١
� ���٢٣٣٧٧ 

 �  �أ�،� ا� )٢٢
� �ة،��� ���٧٨٨٧ 

��٢٦ �   ،� � )٢٣ 
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٢٤( ���  القاهرة ،دار النشر:مكتبة ابن تيمية، ��١١٢١٦ �  ا�ا� ،ا� ا�����

 � �أ�،� ا�  )٢٥
� ���،�٢ 

�، � ا�روق )٢٦ �
�

   دار النشر:دارالوفاء، املنصورة ،٥ ٣٧ /٢ص: ،ا� �

�ا�  )٢٧ �
�

    ٥ ٢/٣٧ص: ،� ا�روق،�

٢٨( ��� �� ��  �  ،ا� ا�ى،ا��
�  هـ  ١٤٢٤ن،دارالكتب العلمية،بريوت،لبنا،���٢٠٤٧٤

    ��٢٠٦٤ �  ،� �رى )٢٩

��٢٢٧ �   ،� � )٣٠  

٣١( ��� �� �� �ن،،ا�� الطبعة ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض ،��٧٢٦٩ �  � ا���

 م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣األوىل،

�٣٠، �� �  � )٣٢ 

���ه ا�ى، � ا� )٣٣ ��
�
 �ى �  

� ��� ، � ��١٧٧١٧ 

 �١٨٠١٧   �� �رد � �اد، ��، � ا�  )٣٤

 ��١١٧٦ �  ،� ا�داؤد  )٣٥

�٣٠، �� �  �  )٣٦  

��١٩ �  ،� �  )٣٧ 

 �اد � ا��د  )٣٨
�  � ،�أ�،���

� ���٢٣٨١٥ 

  ٨٥ا�ء :�رۃ   )٣٩

� ��  ا��ى  )٤٠  ا��
�  � ،�أ�،���

� ���١٩٧٠٦ 

٤١(   
�
� � ا���  � ،�أ�،� ا��

� ���٢١ 

 م ١٩٦٨الطبعة األوىل، ،دار صادر بريوت،١٣٧/ ٣ص:،ا�ت،ا� �  )٤٢

 ١٣٧/ ٣ص:،ا�ت،ا� �  )٤٣

 ١٣٧/ ٣ص:،ا�ت،ا� �  )٤٤

�� أ� ��ا  )٤٥  هـ١٣٠٢ دار املعرفة بريوت لبنان بوالق عام  ،٦٧ص:،�ب ا�اج،��

� � ا��ال وا��ل � ا�ل،� �  )٤٦
�

 مؤسسة الرسالة ،٦/٣٥٠، ص:�

 ١٩٩/ ٣ص:،ا�ت،ا� �  )٤٧
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� ا�� �   )٤٨  ا�ى ،ى���
� �
 ه ١٣٨٧ - الثانية الطبعة ،دار الرتاث بريوت ٤/٢٤١ص: ، �ر�

 �٦/٣٦٠ ا�ل، ص:  )٤٩

 �٦/٣٥٧ ا�ل، ص :   )٥٠

 �٦/٣٥٧ ا�ل، ص :  )٥١

  ١٩٩/ ٣ص :،ا�ت،ا� �  )٥٢

 �٦/٣٦٠ ا�ل، ص :   )٥٣

  ٣٥٠/ �٦ ا�ل، ص :  )٥٤

 ٣٦٠/ ٦ا�ل، ص :�   )٥٥

� ا�  )٥٦  ا�ى     ،ى� � ���
� �
 ٤/٢٤٥ص:  ،�ر�

� ا�  )٥٧  ا�ى     ،ى� � ���
� �
 ٤/٢٤٥ص:  ،�ر�

 أ�ا  )٥٨ �
�

�� ��    ٢٦٧ص:،�ب ا�اج،��

� ا�  )٥٩  ا�ى     ،ى� � ���
� �
  ٥/١٣٠ص:  ،�ر�

� ا�  )٦٠  ا�ى     ،ى� � ���
� �
 ٦٩/ ٤ص:  ،�ر�

 مكتبة الرشد،الرياض ٦/٤٥٨ص : ،ابن شيبه،مصنف ابن شيبه  )٦١

 � ،�أ�،� � � ��  )٦٢
� ���٥٧٨ 

٦٣(  ���
�
�������� �، � 

�
�� ��١٨٠    

  ةهر مكتبة ابن تيمية،القا ،١٩/ ٢ ،ص:ا�ا� ا�،ا�ا�  )٦٤

  ٢٠٠: �رة آل �آن  )٦٥

   ��١٦٣ � ،� �رى )٦٦

 ١٦:ا��ل �رة  )٦٧

 �٤٢ �رى:� دوم:�� �  )٦٨

 ��۔ؤ� � �،ء١٩٩٦،‘‘ز�� �� �ا�ن’’،٩٣،ص:  ا�ل،�ب �  )٦٩

  

******************** 
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 ز� و ز� � �س � �� �
Fashionable Dressing according to Shariah 

  � ا�

ABSTRACT 
 

Fashionable dressing is a very sensitive issue for females, it 

creates sometimes confusion that what are the limits and orders of 

“Shariah” for it. So I try to inform all females a proper dress code in 

the light of Islamic “Shariah”.  

Islam is not against the fashion but it says that it should be 

only for “Mahrams” and it should not be out of limits. So the article 

deals to clarify needs and importance of dress, dress codes in Islam 

as well as the usage of different type of dressings like thin, fitted, 

expensive and costly, male dresses, uneven (not according to Islam) 

etc.It will clarify the confusion which makes us confused in 

fashionable dressing and how much it is allowed to keep them in 

use. 

Islam has provided guidance in dressing like in any other 

fields of life as well as fashion is allowed by Allah as blessing but 

according to the rules and regulation of Islamic “Shariah” and do not 

try to go against it. That is why we have to be aware and careful 

while fashioning. 

Keywords: Fashion, Dress ,Shariah, Usage of dresses, Females. 

 

  

____________________ 
 ا��ت، ��ن ��ر� آف آ� �  ،ا� �و� � �� ،�� 

�
�

�
��� ���

�
��
 ا� 
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ا�� � � د� ا�ر و ��ت � �ت ا�� و � ا�� � ��ں �� 

ا� � ز� و ز� � �� � دا�ہ �از � �ا و� ، � � � �ف و �دات � �ار � ��

� �  �ِت ا� � �ف �� � � ا�ن � � �  �� ��ن ِر�۔ دو�ى �ف د� ِ

ف و �دات � ��� ۔ � �� � اس � اس � ان �ى ��ں � �ظ � ا� �ز� ا� � 

اس � ا�� ز�� � د�  ،� �� � �� � ��آڑ � � � �دہ �ح �ن �ر� 

  �اہ ا� �� �۔ �� � �ؤں � �ح ا�م � ز� و ز� � �س 

  ز� و ز� � � و �م:

 ا�ل �  ز� �  اس � �ز� و  اور  اس � � ��رت �  اور � � � اور

��   ا�ل  ذرا� �  �   ��رت  اور ��  ��   "ا��س �۔  �ب  ا�  ا��ن  و� ���

 "ز� و ز� � �ى �  ا��" � ز� و ز� � �ى � اس �ح �ن �� � �:

� �رى �� �رت "" � �ى � نةزائ ةامرا� �۔ �� � ""آرا� ��، ��رت �� 

  ۔ )١(" � آ� �

  � �ں �ن �ا � �:�� ن ا�ب" � ز� و ز� � �� "

" � اس زين" �ا �ا آ� �۔ ز� � ا� �دہ "شني""اس � ��� � �� � 

� � �ر� وا� � �� � � ا� �ح ز� � � � اس � � آ� 

" � تزين� � �را �� اس � ا� � "� � � � آرا� � �� آرا� ��

��� �� � و� � � � �
�
 � � "ز�" � � � آ� � � � �ب �

  )٢(� زا� � � ا�ق �� �۔"

��رہ �� ��ت � رو� � ز� و ز� � ا�� �م � وا� �� � � � 

�اد وہ �م �� � ذرا� � � � �د � �� � ا� آپ � آرا� و �ا� �� � اور اس � 

 و �ر � � ا� � � � �� � اور اس � � � ا� � ا�� � ��۔ �� �وہ ز�

   :ا� � � � �وں � � ز� � � �۔ اس � � ار�د ر�� �� �آن �� 
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﴿       h  g  f  e  d  c  b   a  `

i﴾)٣(  

� � ر� ذرا ا� آ� اور �� ر� ا� � � اور �  ںاور � دے ا�ن وا�(

   ۔)د�� ا� �ر

ا� � �� �اد � � �، �� ��� �  �ر� �� آ� � ���، ز� اور �

  ز� � �م � �ں � � �: ا� ��

� آرا� � � � � � �س � ز�ر و�ہ � �� "�ر �ف � �ر� اور 

ا � � �د� �ں "ز�" � �� "�ر" � �� ز�� � �� � ز�دہ ۔�

�� اور �� ��، ز�� � � � � � � اور ز� � �� �، �اہ � � 

  )٤(و�ہ �ر� � �پ �۔"  �� � � � � ��ك �ا�

  :ز� و ز� � �ورت و ا�

�س و ��ك اور � � �� و �ا� ، � ا�ن �د � � �رت ا� �ت � � �� � 

اور � ۔� �ل ر� �۔ �س � ا� � اس � � دو�وں � �ر ر� � ا�ن � �ى �� � 

�ت  �رت ��ِ ۔�ر�ں � �ت آ� � � �رت � ا�� ز�� � � ا� �م �� ��ں 

 �رت � � دم �م � � اور ا�م � �رت � � � � اس � ��ت � �را � ،�

�وہ �رت � � اور �� � ا�س د�� � اور � �رت � ا�م � ا�ن � اور اس � ، و�د

�� � ��ت � اس � وا� ��� � � ��دہ ،  � د� ��ز� و ز� � �دى و �ى 

ز�� � � � � � � �� � آ� �� � دوڑ � �رت � �ؤ �ر � �� � 

� �� ز� و ز� � ا�ر �� ��ں ��� د� ا�م � �ف  ،آ� �ل د� � �ود �

   :�� �ار د� �۔ ار�د ر�� �

﴿    sr  q  p  o  nm  l  k j  i  h  g

  |   {  z  y  x  w  v   u  t

  §      ¦  ¥  ¤   £  ¢    ¡  �  ~  }
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    ³  ²  ±  °  ¯     ®   ¬  «  ª     ©   ¨

¾  ½   ¼     »  º   ¹  ¸  ¶  µ   ´    ¿

 ÃÂ  Á  À﴾  )٥(  

اور � �� ا� �ر � ا� �و� � آ� � ا� �و� � �پ � � ا� � (

� � ا� �و� � � � � ا� �� � � ا� �ں � � ا� ��ں � � ا� 

�د � � �ض � �ر�ں � � ا� �� � �ل � �رو�ر �� وا�ں � � 

  ۔ )ر� � ��ں � �ں � ا� � �� �ر�ں � � �

اس آ� � �� � � "� ا�آن ا�" � � �ں   ��� � ا� ��

  �ن �� � �: 

�رم � �۔ �  ا� ،"�ں � � �� � � � �ر � � ا�م ا�ں � �

�   ان �  �   ا� �  �  �  �    ا� �  �  � �  � �  �   �ل آ�

�� � � �ں۔ �راہ �ر�ں � ��  �ں �ر� اس � �س � وا� 

 �رت   �۔ ��  �ن �ر� �اد �   اس  � �د� � �  �  � اور

�  �  �   �د  �د� ا� �  �  �   اور  (���ں)  ���ں  ا� �  ،� 

�ك �م � اس � دا� � اور �� �آن � اس � �� �� � � �ر 

� و � � � �� �، � �ے، ��ر � � ا� �م � �م ر� اور ا

� �� ا�، �� � � �اس و�ہ  �� �� � �ق �ں �� � ر� �ں

� �� � �ں۔ � �� � � � وا�ں � �� � �� � � � 

  )٦( � �ا� ��ت ر� �۔"  ، ��ں � ا� � �ا� �ا� � �� � �

� ا� �ور �� � � �رت � �ؤ ، �ؤ �ر � � �� � �� ا�م �رت 

�دے � �� ، د� � � رخ � �� � �� �ف ا� رخ � ���  ،ود � �� � ���ر 

�م �دوں � �� �ف ا� � �د � � � �� اور اس �ؤ �ر � �۔ ��ى � �� �

اس � �رم � د� � اور وہ � � آداب � �� ۔ � � �� � ز� و ز� ا�ر 
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ن و� � �ود و �د ��۔ ��، �ف �ا ر� اور �س و ��ك � �ل ر� � ا�زت دى 

  ��� � �:  ملسو هيلع هللا ىلص اس � � ر�ل۔ � � � � ��ى � � � 

ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر، قَاَل رَُجٌل: ِإنَّ ((

للََّه َجِميٌل الرَُّجَل ُيِحبُّ َأْن َيُكوَن ثـَْوبُُه َحَسًنا، َونـَْعُلُه َحَسَنًة، قَاَل: ِإنَّ ا

ُر بََطُر اْلَحقِّ، َوَغْمُط النَّاسِ    )٧( ))ُيِحبُّ اْلَجَماَل، اْلِكبـْ

اس � وہ � � دا� � ��۔  ،� � دل � را� � دا� � �ا� � ��(

� � �� اس �ت � � ��  ملسو هيلع هللا ىلص!� �ض � � �ر�ل ا� ��ا� 

 ملسو هيلع هللا ىلص� � � � � � دا� �؟ � آپ، � � �ہ � ، � � اس � �س �ہ �

� � � � � � �ت �  ۔� و �ل � � �� � ،� ���: ا� �� � �

  ) آ� رو� ر�۔�ل � �� اور ��ں � � �� اور ان � �� ��

اس � وا� �ا � �� �ود � رہ � �ہ �س � ز� و ز� ا�ر �� �� �ع 

� �د �۔ �ا �د و �رت دو�ں � �� �ود � ر� �� اور ا�م � �دى ا��ت  ،�

  � �� ر� �� �س ز� � ر� ��۔ 

  :� �م�س 

�� ز�ن � � � اور � � ا�ر � �س � ا�ق � اس � � �� � �  "�س"

  ��� � �:  �� � � �ر �� �� ا� �ر ا�� ۔ا�ن ز� � �ے

  )٨(واللِّباُس: ما يـُْلَبس، وكذلك الَمْلَبس واللِّْبُس، بالكسر، مثُله

�� ( اور(  وزن ��) � � ��س �م اس � � � � �� اور ا� �ح اس � ���

  ۔ )� � � ا� �ح � ،�

�ں � �س � �� � � � � � �� ا�� � � د� ا�ر و ��ت � 

�ت ا�� و � ا�� � � � �ف و �دات � �ار � ��، ا� � �س � �� � 

� � � ا�اد � ا� دا�ہ �از � �ا و� ر�۔ � و� � � د� ا�م � � �م � �ح ا
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 وردى � �� � �۔ � ا�� ز�� � و� �� � �س � �� � و�  �ص � و

  �ى � �ظ ر�۔  

  ا� �رك و �� ��� �:

﴿   ML  K  J   I  H  G  F  E  D﴾ )٩(  

� �رى �دہ دار�ں � �� �  (اے او�د آدم ! � � �رے � �س �ا �

  اور �� ز� � �۔)

  ��� � �:  اس آ� � � �� �� �� � ا� ��

"� اس ��ى �س � �وہ � � �ف �ن � � � �� �� � ا� �ى 

 �   اس �  ��  ��  �  �   �ور�ں ��  �   ا�ن �  �  �  �  ��ك

ّ�� �ر و � � � آ� �� اور 
�
ا�� �� �� � � وہ � � ر� �، ��

���ى ��� �� � ز� و آرا� � ذر� � � �ى ��ك � �آن �
�
 �س ا��

� � ا� �ر � �� � ��ى �� �س � اس �� �س � ز� � �� � 

  )١٠(� �� �ب �۔" 

  �س � �ورت و ا�:

�  ملسو هيلع هللا ىلص� � �� ،�س � � ڈ�� � � �ورى اور �دى ا��ت � � �

� � �ل و � � �ت �� � � � ا�ں � � �ص �س �  � � � �� �ام

ا�د� اور � � � �� � � �ور �� � ذ�ہ ٔ۔�� �م ��ں � � �زم �د� �

�� ر� � �� � �س � �� �۔�  � � ا� �ا� � اور ان �ا� � � �س � �

  �ا� � �س � دور �� � � �� �ر �م � وہ � � �:

  ر� �س � ا�ل�  

  س � ا�ل� �  

  و � �س � ا�ل �  

  دا� �س � ا�ل�  
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  ا�� �س � ا�ل و�ہ �  

  � � �� � �ود:ا�م 

 اور �� د� �۔ ا� �ح ا�� �س � د�  ا�م � �ح �� �ا� � �ز

��ں � �س � �ا�� � ر� � � ا�ر � � �� � �� �ن � ��۔ 

� �س � �رے � �ود � �د� ، � ا�م � � �ص �س � �� �س �ار � د� 

� � � � ، �۔ وہ � اس � � ��ے � � � �� � � اور �� � � � �س ا� � 

�� � ڈ�� � � �س � وا� �۔ �� ار�د�رى ۔ � �ؤں � �م � � ڈ� دے 

 :� ��  

﴿F  E  D    O  N  ML  K  J   I  H  G

X  W  V  U   T  S  RQ  P﴾ )١١(  

����رے � � �� �ں � ڈ��  اے او�د آدم! � � � �( �
�
�س �زل � � �

اور �رے � � �� اور ز� � ذر� � � اور �� �س �ٰى � �س �۔ 

  )� ا� � ��ں � � ا� �� �۔

�  �   �س  ��ى �  �  �  �  �  �  �،    ��ى  �س �   �۔ �  �  � �

�و� � ا� � اس � � � � اس � ذر� �س �ٰى � ���رى اور ��ں � � 

� � ��ں � دور ر� � �رے ��ى و �� � �  ،در� دور ر� � �س �� ��

و�� اور � � ا�م �ر � � �۔ �� � � �س ا� ا�� � �� �� ��۔ �

  �� در� � �� �، � اور د�وے � �� �� ��۔ ار�د �ى �:

  )١٢( ))من لبس ثياب شهرة في الدنيا ألبسه اهللا لباس الذل يوم القيامة((

" � � ا� �ت � اور �ا� � ا�ر � �ض � ا� و � �س �، ا� 

  رب ا�ت ا� �� � دن ذ� و �رت � �س �� �۔" 

� � �را �ن "�" �۔ � �� ��، � اور � �ر � �ض � اور ا�ن � � 

��� �رہ � �� �۔ � � � �ض � � � �و
�
  رى � وہ � �رت � � ا��
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  �ر� �س � ا�ل:

ا�م � �رت � �ء اور �م �� � اور ا� �ے � � �� ��� � � � 

�دن اور �  ، � � �ل � ��� اوڑ��ر� �وں � ا� دو۔ � � �ا� � � �

�  ،� اور �اك � ا� � � � �ن � � آ�۔ آ� �رے �ں،ڈ� ��۔ �

�ڑ� اور اور ��ن � اس �ت � �ل ر� � � اور آ� � � � � � � � ر�۔ �ار 

� �� � د�� � دے � �س ا� � و � � ران، �� و�ہ  ،�و�ہ � ا� �وں � 

  : � روا� �  �ر� � � � � ا�ر � � آ�۔ �� اس � � �ت �� 

َأنَّ َأْسَماَء بِْنَت أَِبي َبْكٍر َدَخَلْت َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ((

َها ثَِياٌب رِقَ  َها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َعَليـْ اٌق ، فََأْعَرَض َعنـْ

  )١٣(   ))َوَسلَّمَ 

� �س �� �� اور ا�ں � �ر� �س  ملسو هيلع هللا ىلص�ر ا�ء � ا� �(

   )� ان � � �ڑ �۔ ملسو هيلع هللا ىلصز� � � �ا � � آپ

ا� �س  ۔� �ا� ��  � ا� �ے � �،درا� �ر� �س � � � � آ�  

اور � �ا� � �ر� اور � �س � � � � و� ۔ �� � � � �س � � � 

ا� �ا� � �رے �  ،� �ے � � �و�د � � �وٹ دو�وں � �� ��ں �� �

  � ���: ملسو هيلع هللا ىلص��  ر�ل

َفان ِمنْ (( َأْهِل النَّاِر َلْم َأرَُهَما: قـَْوٌم َمَعُهْم ِسَياٌط َكَأْذنَاِب اْلبَـَقِر  ِصنـْ

َيْضرِبُوَن ِبَها النَّاَس. َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت ُمِميَالٌت َماِئَالٌت، 

يَحَها، ُرُؤوُسُهنَّ َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة. َال َيْدُخْلَن اْلَجنََّة َوَال َيِجْدَن رِ 

  )١٤( ))َوِإنَّ رِيَحَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َكَذا وََكَذا

) � �  دو � � �گ � �� �
�
��  � �  �  وہ � گ �� � � ۔ا��  د�� � �

�
� �  ��

�  �  � ��   �ڑے  �ح �   د�ں �  ��  ��   ر�  وہ ��ں � � ��  �  ��ں

۔ � ا� �� ا� �ر�ں � �� � �ے � �ں � (� اُس � �و�د) � ��

�ں �۔ (�دوں �) �� �� وا� اور (�د اُن � �ف) �� �� وا� �ں � 
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� � �� �ں  ،اُن � ��ب �ے �ے او�ں � ���ں � �ح �ں �

اور اس �  ۔� اور � اُس � �� �� � � �ر� � � � دا� �ں ۔�

  )� � � � � �� ا� ا� دور � �� �� �۔

دور �� � � � �س � ا� � � ��� �ق ر� د� �۔ آج � �ا� � 

اور ۔ � � � اور �را �د� � � ملسو هيلع هللا ىلصا� �س � ز� � �� �م رواج �� � � � ر�ل

ار�د ���۔ �ا � �س ز�  ت� آج � � ا� �ر�ں � د� � � � ملسو هيلع هللا ىلصا� � � � آپ

  � �� �� اس � � ز� و ز� � ا�ب �� ��۔ 

  � � �:ا� �ب "ا�م ا�آن" � �ر� �س � �   �� ا� ا��

� "� �ح �ے � � �دہ �س � �ام � �� ا� �ح ا� 
�
�
�
�� �دروں ��

�دہ �� �� �  ،اور ��ں اور �وں � � � � �ن � ا� �ے � �ں

� �دہ اور � � �� � � �ن � � آ�  �ے � �� ��۔� � �ج 

  )١٥(۔"� � � �رت ا� �ر� �س � � � اس � � � آ� � �

��ء � و�� �� ���� � � � �ا� � ا� �س 
�
،  � � � � ��ہ ا��

  �ام اور ��� �۔

  � �س � ا�ل :

ا� ۔�س � � ا� � � �رت � اور �ر�ں � � �ن ڈ�� � �� � � � 

� و� �ى �در اوڑھ �
�
���

�
�� ان � � � �� � � � �  ،� �ر�ں � � د� � � � �� �

 ا� �س � ��ء � �� � �� � ،آ�۔ �ا
�
 ا��  ،� � � ��ہ

� ّ ِ
�

�ء � �� �۔  ِ�

��ء � �� �ا� �ے
�
�� اس � ، �ن �رت � اس � � � �� � ا� � � ا��

  �رت � � �� �� � اور �ر� � �ے � �� � � � �� �۔ 

ا�ر اور �  ،�س � � � �ى �ا� � � � اس � � � ��درا� � 

� � �ر�ں � ��  ،ر � ذ� � ��و�ل ��ں �� � اور � وہ � � � �� �
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 � �ے � �ں �، اس �� � �� ر� �� ���ن � � � � وہ � � ��، 

  �س � �� � ��ہ � �� ��� "�ا� ا��" � � �:

ثم إنما يحرم النظر من األجنبية إلى سائر أعضائها سوى الوجه "

والكفين أو القدمين إذا كانت مكشوفة فأما إذا كانت مستورة بالثوب 

مل فإن كان ثوبها صفيقا ال يلتزق ببدنها فال بأس أن يتأملها ويتأ

جسدها ألن المنظور إليه الثوب دون البدن وإن كان ثوبها رقيقا 

يصف ما تحته ويشف أو كان صفيقا لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين 

له جسدها فال يحل له النظر ألنه إذا استبان جسدها كانت كاسية 

لعن اهللا  صورة عارية حقيقة وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

  )١٦( "الكاسيات العاريات

ا� �رت � �م �ن، �ہ �� اور دو�ں �ؤں � �ا دو�ے �ں � � ڈا� (

اُس و� �ام � � وہ � �ں � ا� وہ �ے � � �ں � ا� �ا �� � 

 � � � اُس � �ر � د� اور ُاس � � � �ہ  � ُاس � �ن � �� � �ا

ا� � �� �� � � اس � � اس �رت � ُاس � �ہ � �� �ا � ڈ

�ن � � اور ا� وہ �ا �ر� � � � � وا� � �� �ا � آ� � � � وہ 

�ا و � � � � � �� � �ا � �ں � � اس � اُس � � � آ� � � 

س �رت � ُاس � � اُ� د� �� � � اس � � اس �رت � � ا

�� �� � � اُس � �ن ا�� �� ڈ�� �ا � � � � �� �۔ � 

  ) �� � � � �۔ا� �ر�ں � ا� ��� � � ملسو هيلع هللا ىلص ��

�� � �م  ،س � ا�� �س � �� ��ا�م �دے، �ء اور و�ر � �� � ا

  �� � ا�� � �ا� �ف �۔ ا� � �ز �س � � ا�ب � ��۔ 

  � و � �س � ا�ل :

� اس � ا�ر �� �� �، �� �م و �د اور �ت  ،ا� رب ا�ت � ا� و� دى

  � �ل � �رے � � �ں آ� � �:  �د � �ں۔ �وٰى �از� � ا�م �
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،قال عليه الصالة جدا  باللباس المرتفع لم ير بأسا عن محمد أنه

   والسالم تزين لعبادة ربك وقال عليه السالم إن اهللا جميل يحب 

  )١٧( الجمال

)�   �  ا�م �   �ج ��  �  �   �س �  �  �  �  ��  ۔���

�۔اور ر�ل  ��ا� رب � �دت  � � � ��� �  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل
�
����� �

��
ملسو هيلع هللا ىلص 

� ا� ��     ��رت � ۔��ر� � � �� �
�
��   ۔)�� � ��� ���

�� �م و �د � � � � درا� ���� � � �س � � �� �ج � � 

ور �س ا� �� ا�� � �� �� ��، �� ا�� � �ھ � �و�� ا

  � � ا�م �� در� � اور اس � ا�اف �� ��� �۔ 

  � �ا ا�� ار�د �: ملسو هيلع هللا ىلصا�  اس � � ر�ل

  )١٨())ُكُلوا َواْشَربُوا، َوَتَصدَُّقوا َواْلَبُسوا، َما َلْم ُيَخاِلْطُه ِإْسَراٌف َأْو َمِخيَلةٌ ((

  )� � ا�ب �و۔�ؤ � اور �� �و ا� ا�اف اور (

� اس � ،�� � � � � � � �ح � �ا ��، �، �رے � �� � 

ا�اف � � اور ا�اف ا� و� �� �  � آد� ا� � � �ھ � �� � � �ا � � 

�� � � �� ا� دل �ش �� � � ا� ا�اف و ، اور � � � � � �ا �� �

� ا� �س � � � � � را� و آرام اور �ڑا � آ�� � � ، � � �س � �� �

  ��� �: �� �۔ اس � � �� ���� ، اس � �� �ج �  ، � �� �

ليس من الکبريا الذی  همطلوب، وان أن التزين والتجمل کدؤ ومما ي

  )١٩(سالماإل هی عنهن

۔� اس �ت ز� و ز� �� �� � � � دا� � �� دا�ے � رہ �(

� �� �� � � ز� و ز� �� �� �ب � اور � اس � � دا� 

  )۔�، � ا�م � � � �
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  ا�ل :�دا� �س � 

 ،��ں � �س اور ��ں ،آج � ��ہ � � �� ز�دہ �ل �ر� � � ��

� ا�م � � � ��  ۔��ں � �س � ز� � �� � �ب � �ؤ � � ر� �

� روا�  ا���ہ� � �ت  � �۔ �ر�ں � �دا� و� ا�ر �� � �� � 

�:  

َلَعَن َرُسوُل اهللا َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم الرَُّجَل يـَْلَبُس لِْبَسَة اْلَمْرَأِة، ((

  )٢٠( ))َوالَمْرأَة تـَْلَبُس لِْبَسَة الرَُّجلِ 

 ا�(  �رت �  ملسو هيلع هللا ىلصر�ل  ا�  �س � اور  � � � � �رت � � ا� �د

  )� � � �د � �س �۔

  ا� اور �� � � �:

َها َوِهَي (( َوَعْن أُمِّ َسَلَمَة ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَليـْ

  )٢١( )) َتْخَتِمُر فـََقاَل: ليًَّة َال ليَّتينِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص�ن ��� � � وہ دو� ��� �� � � ر�ل ا� �ت ام �(

� ار�د ��� � دو� ا� �ر � � اوڑ� �و، �دوں  ملسو هيلع هللا ىلص�� �� � آپ

   )� د�ڑے � �ح � ��� �و۔

ز��  ،� اس �ت � � � �ت � � �د  ملسو هيلع هللا ىلص ان ا�د� � �م �ا � ر�ل

اور اس �ت � � � �ت � � �ر� �دا�  ے۔ �س � � � �ح � ز�� � ا�ر �

ڈ�ل ا�ر �� اور اس �ت � �� اس �ح � �دوں اور اور �ل �س � � �دا� �س 

   �ر�ں � � ��� �۔

� ا� �دا� �س � ا�ل � � � � � �ورت � و� �� �، � �ورت � 

  ا� �� � �ل �دا� �س � �رے � �ں � � :  ،� � �� �۔ � ا� ا� �

  )٢٢( كانوا يكرهون زي الرجال للنساء، وزي النساء للرجال
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)  ��   ��   اور   اور �  �   �ر�ں �   ��ں  �ر �  �دوں

  )�ر�ں � �ر �� �دوں � � � � �� �۔

  " � � �ں � � � :ةکتاب اللباس و الزين� ا� ا� � ا� �ب "

  ۔)٢٣( "تبيح المحظورات  ن الضروراتأل"

۔)  � �� 
�
  �رات � �� �ار دے د�� �

�
  (�ور�

  � ا�� �س � ا�ل :

� � � � � �ا� � � آ� �، �ص �ر � اس ز�� � � � ا�ع 

وہ � � � �س ا� � � � دو�وں �  ۔� ان � � �اج � � � وہ و�� ا�ح �

� � �ر� دو� اوڑ�، آد� آ� � � �، �ار �ں � او� ر�، �ر�  ،� �

، �، ��ار � �و� وا� �س، �� �� و�ہ اس � � �س ز� � �� وہ ز�س، �ؤ

� ز� و ز� ا�ر  اور ا� راہ � � �� وہ �ا�� �س ۔ا� � � ا� آپ � �

  �� �� �۔ �  �س �� �، � �� � اس � � �س �� � �

   :ا� وا�ہ � روا� �� �  �ر� دو� � �رے � �ت � ا� � �

َصُة بِْنُت َعْبِد َوَعْن َعْلَقَمَة ْبِن أَِبي َعْلَقَمَة َعْن ُأمِِّه قَاَلْت: َدَخَلْت َحفْ 

َها خمارا   َها ِخَماٌر َرِقيٌق َفَشقَّْتُه َعاِئَشُة وََكَستـْ الرَّْحَمِن َعَلى َعاِئَشَة َوَعَليـْ

  )٢٤( كثيفا

)��   ا�ں  �ا�� �  �   �� �ت ��   �س �،  �  ا�ں

  )� ا� �ڑا اور ا� �� دو� �� ۔  �ت �� ۔�ر� دو� اوڑ� �ا �

� � �ں  �ت �ہ   �� ا� � � آد� آ� � � � �رے � 

��ن � �  ��:�  �  

والمعنى أنها كانت  لها أزرار في كميها بين أصابعها هند وكانت

تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت تزرر 

  )٢٥( لئال يبدو منه شيء فتدخل في قوله " كاسية عاريةذلك 
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)   �ہ  � �ت ��  �   آ� �   ان �  �   �ل �  �    ا� اور وہ

��ں � � �� ا� ا�ں � ڈال د� � � و� �ى � دا� � 
�
���

�
�  آ��

 �� ��   ۔ملسو هيلع هللا ىلص � �  �����     �  �رت اُس� �   �ا  ڈ�� ��   ا��  �ن �

  )�� �۔ وہ  � � 

 ڈ� �  �   �دوں �  ��   �ں  �ح  ا� �  ���  �  �   ، �  �   �ر�ں و�

� ڈ� اور �ر�ں � � � �دوں � �� � �� � �۔ �ا �� � � � �ف ورزى 

  � روا� � �:  �� �۔ �ت ا� �  ہ ٔ� ر� �

َمْن َجرَّ  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ((

قَاَلْت أُمُّ َسَلَمَة يَا َرُسوَل اللَِّه  ثـَْوبَُه ِمْن اْلُخَيَالِء َلْم يـَْنظُْر اللَُّه ِإلَْيهِ 

ًرا َتْصَنُع النَِّساُء ِبُذيُوِلِهنَّ قَالَ َفَكْيَف  قَاَلْت ِإًذا تـَْنَكِشَف   تـُْرِخيَنُه ِشبـْ

 )٢٦( )) تـُْرِخيَنُه ِذرَاًعا َال تَزِْدَن َعَلْيهِ  َأْقَداُمُهنَّ قَالَ 

) �   ا�   �ت �  ���   �  ملسو هيلع هللا ىلص��  �س  ا� �   راہ  �از ���  �

�ں � � ر� � ا� �� �� � دن اس � � ر� � �� �۔ 

� ���:  ملسو هيلع هللا ىلص� �ض �" �ر� ا� �س � � ��؟ آپ م ��ت اُ 

 اور � � ���: �� � م � �ر� ا� �� � ��، اس � �ت اُ 

  )اس � زا� � ��۔ ،��

ا� �ح �� � �ى �در (دو�) � � � ا�� و� �رم � ��ں � �ظ ر� اور   

� ا� �� � �ڑ� �ر�ں � � �ذب � �دے ۔ اس �ت � ا�ع � � �رت �دہ دار � 

  �:  �ازرف ا�آن" � ر� � � � �� "�� � � �� �۔ 

"� ز�ر � آواز � � �آن � ا�ر ز� � دا� �ار دے � �ع ��د� 

  )٢٧(� �� ر�ں � ��ار �� � � � �ر� او� �ع ��۔"  
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  �ر�ت:

ا� �� �، � ا�ف ا��ت اُ� �� � �س � ز� و ز� � �ص 

 �ا � �س � �ؤ �� ��  د� �ا�ت � � �� وا� �� ا� �ٔ اس � �س �،

  � �� ر� ��۔ �وں �ر� ذ� 

  ڈ�� � �ر �س � ��، � �ف �ع � �۔ �  

 ا�ر � � آ�۔ �س ا� � اور �ر� � � � �   

  و � � �۔ �  

  ر�ں � �دوں � �س ز� � �� � ا�ب �� ��۔�  

  �� � �� س ا� �� ا�� � �� �� ��، � و �� اور � � ا�م�

  �� ��۔ 
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 دورِ ��� �� � �ورت وا�  اور � ا�ال
Mass Media in the New Era: Importance & Realities 

  *ڈا� �ر�ت �ن

ABSTRACT 

This article highlights the role of media in the contemporary 

world. Man since his birth had bestowed with quest to enfold the 

encompassing surroundings. In addition, due to his very nature, it is 

almost impossible for him to keep himself indifferent from 

environment. With the process of time, his primitive means of 

communication enhanced to the level that is playing a vital role in 

the current globalized social set up. Consequently, string of 

communication has been expended and manifested in print, 

electronic and social media.  

 Media can play a very constructive, positive and meaningful 

role in accordance with the parameters laid down in Islam. But at the 

same time, it has a negative edge that can put human social set up in 

chaos and destruction. Current situation is that media specially 

western media is plaing a very undesirable role that is not only 

detrimental for the world as a whole, but specifically for the Muslim 

World.   

 Greater responsibility lies on the shoulders of media to play 

his positive and apostolic role. In the article, the writer highlights the 

incredible role of media for establishment of interfaith harmony and 

peace in human society. He stresses that man is in nuclear era, the 

situation is very tense and little mis-happening can destroy the 

whole world.  

Keywords: Media, Social Media, Print Media, Mass Media, 

Meaningful role. 

____________________ 
� ، ا�م آ�د�م ا��، �  ،ا� �و� *

�
�
�

 � ��ر� آف �ڈرن ��
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� ا�ا� � آ� اور ا� و�� � � �� ��دار � ا� اور �دى � ۔اس 

 ،�� � رہ �۔�� دور � ا�� ��ہ ا� ��ل اور �و� � �� � ،� ا�ر �� �

اور � دور � �� ��  ۔��ر�� ا�ن ا� �� ا� � ا�ر � � ا�� ذرا� ا�ل �

  �ر��۔ ا� دو�ے � � ر� � �� � � ذر�و��  � �� � 

 �� � �ر�،ا�� �ر� � �ح د�ں � �رت �،� �ز�� ���� �،�  

 �وج � � �  دور � ا�ن �ا� �د و� � د� ر� � اور � د� �� ���دہ

  ۔)١(�

  ����رف

   ��)Journalism( دل�   � ا��ى � �   ا�غ  ��ا�ل ���ذرا� � 

 � � � ۔� � دو �
�   :�ں � �� ��

  ا�ا� ��� ر��،� وى،اى � و�ہ۔    ١  

   )٢( �� �� � ا�ر ور�� ،�� و�ہ ۔    ٢  

    �   آج �   ا� �    � �ى�� ��  ��(Social Media)  �   �م �

 ا�� ��،�����   �اد  د�  � �  ا� ا� اور  ��،��� ا� �� روا� � و�

�� �� �  � دور � � �اد ��وغ د���� ۔آج� � ذر� �� اور ��،�ذرا� 

روا� �� � � ر� وا� �� اور  اس � و� � � �۔ دن �ن ا�� �ر�� ا� �

د� �رو�رى ا�اد ��ت ��ام � �� � � �ى �اد � �� �� �� � � 

�(Facebook) �� ،(Twitter)ا� ��،(MySpace)� �� ،(Google Plus)، 

  ۔)٣( اور د� � �ے �� � 

  : �ورت وا�

��ا�ا� �� �� ��،در� ا� �م � ا�ر� ا�  �� �اہ ��  

�ظ د� �� درا� �� � ۔��� � � اور ��،ا� �ى �� �اور�م   �س

 آن ��۔�� �ا� ا� ذر� � �ت و�ر� � �� اور �ر رو� ��،��م � ا�ف
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ار�د �رى ۔ ا� ����  ا� � � �م �� وا�ں � ،ز�ن � � ا� �ا� � ��م �

:� ��  

  ﴿ )  (  '  &  %  $   #  "  !*     +

- , 0/. 1 2 34  

7  6  58  ;   :  9﴾ )٤( 

ان ��ں ��ا�ن �� � �ا�اف �� � ،و� � ۔ان ��ت �  ا�(

��� اور �� ��� � ��ت (�ن) ان ����  �ل � رو� �

  ۔)دا� �دے � � � ان ��ر � �ت �

اور ��ں � ��� �� ذر� �� � ا� � و�� اور ا�� � � �رى ��� ��   

 اور �ى و� � � � اس � �� �ود � �وز ���آن � ز�ن � ��ت �  ،��ہ

 ��� ر�  � ا��ں�� و�ا� �� � اور ��ا� ا�م �  ۔�وى � �ادف �

  � �� �:در� اور ۔ �ض � � ا� 

  ﴿  7  6  5  4  3﴾ )٥(  

  ۔)�� � اور ا� � �ت � �ھ � � �ت اور � �(  

  ﴿ 3  2  1  0  /﴾ )٦(  

  ۔)اور ا� � �ھ � �ن ا� �ت � ���(  

� اور� �ى � � ۔� و� � � ا�   � ��اوراس �م � �� وا� ��م   

  � ���: ملسو هيلع هللا ىلص � آ�ى �

  )٧()) …… َوبـَلََّغَها َوَحِفَظَها فـََوَعاَها، َمَقالَِتي َسِمعَ  اْمَرًءا اللَّهُ  َنضَّرَ ((  

ا� اس � ��و�زہ ر� ��ى �ت �� اور دو�وں � � � و�� (

  ۔ )��

  )٨())بـَلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آيَةً ((���: � ا� اور �� �  
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    )�اہ ا�(�) آ� �ں � � ؤ�ى �ف � �(  

   � اس � �� اور �ل �دتاور  �آ�را�� اور ��ں � �� ا� ذ� دارى �

  :د� ��ں �� �ا� �� �� �م اور اس � � �� �ہ � �۔ ��� ا�م �ر� 

﴿   +  *   )  (  '  &  %  $  #  "

/  .  -  ,0    7  6  5  4   3  2  1

89  >  =  <  ;  :?          F  E  D  C   B  A   @

  I  H  G﴾)٩(
   

 � ،ا� � �دار اور �ا � وا� �اہ ا�ف � � وہ(     ، ا� ذات اس ��د

� �� �، �� �� �اہ �ل دار ����،ا�  وا�� اور ر� داروں � � �ں

� �  اورر��ل � �ز  ز�دہ ان ���اہ � �ا ا� �ا� � � �وى �

  ۔"� �� ا��،� � ���� � �� �ت �

  :� �� �� �دت  ��

  �۔�  �ار د� � � ،��� � �دت  �� اور � ا�م � 

  �: �رى �� ر�دا

  ﴿  Ã  Â  Á  À          ¿  ¾  ½  ¼Ä    È   Ç   Æ  Å

É﴾ )١١(  

� � �ا�� اور �ن � � � ذ� ا� � �ف � ا� �ا� �اور وہ  اس(

  ۔)ا� ��؟ا� �رى ��ت � �� �� �

  �� اور �� �� � ۔�� ا�� � � �  �،ا� �دت �ا� � � 

  ى �:ر�ار�د 

﴿ :  9  8;  @  ?  >  =  <A    C  B

E  D  ﴾ )١٢(  
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اور ا�  ۔آ�دہ � ��دت ��� اس �دل �ہ � ؤ،اور �دت ��� � �(

   )۔� � ��رے ا�ل � 

  :� اس � � ا� �ر �� ��از �رو� ر�از  

�ا�،ز�� � ا� � � اور �ا� �ا�غ ،ز��  ا�� ��ے � ''

�ا� � ��  �،�ا� �� ز�� �� �۔� ��ے ��ا�غ 

 � �رى   ز�� �ل  � �وم � � �   �، �ا�  ز�� � ��� �،�

  )١٤(��� � اور ا�ن �ا� �� و�� � � �ى �ح �وح ����''

    �  �   و�   � �آن� ��   اور ��   ��ل ��  �   �  ��  ��ر

  د���۔ار�د ر�� �:

﴿      :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0  /

?  >  =  <  ;﴾ )١٥(  

��!�ا�ن �� �،ا� �� �� (�) �رے �س �� � � � آ�  اے(

� � ���و، � ا� � �� � � �وہ ��دا� �ن �� اور � ا� � 

  ۔)� �ن �

� � � ��ں �� ا�� �ا� دى � � � � �� ا� ر� وا�  اس آ� �

�� �ا� �� ���،� � �اس ��ل �� � � � د� �� � �� وا�� آد� 

� ۔ا� وہ �� �� � �، � � ��� �ل � �ر�� � اس � �ت ا�د � �� � � ۔�

  )١٦( ؟ ا� وا� ��اس � دى �� � � � �� � � � �� �

  :و�  � و��س � �س

�  �� � ا� �  �س � � � �� � اس � ۔���ت � و��س ذرا�   

  :۔ ا� �� ������ �

﴿    ]  \  [﴾ )١٧(  

       ) ١٨(۔)� � ذر� ا�ن ���� ��! � � اس � � ( 
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  :�ن � � ان ا�ظ �� �م �ہ از�ى  �� � �ر� وا� � 

 ��، وہ �� ��ں � � � � ا� ا� آ� � �ز�ن و�ن � ��ں"

� �م و�ن � �ل و� �رو� ��� اور دور دراز ��ں � �ا�� 

  � ا�ر و��ت �د�� �� �� � ��� ۔وا� او�ا�م �ء و�ء 

�آن �� � � � �� � �وا�� ��� اور � �ل ذر� � اس � �� 

 �� ۔�ف � � � �� اس � �ت  �ن � �� �� � � اس � �

� � �  �ا� �روں��� � � ان  )١٩(﴾\  [﴿� � �  ا�ا� �

� �ن �� ان �� � � ��ك � � � ��س � ز� � � اس �ح 

  )٢٠( "دو�� �د�

 ر�      و��س � �  ،� وا�� ا� ذ�  اور �س �،� ����  � ��اہ

ور� ، � � � � �   � ا�� ��س اور � ���ل �� � و��س � ��۔�دارى 

  :�ل �رش ��ى

  )٢١(� �و� � � ز�دہ ��� �رو�ر�'' ،� �و�"

 �ا��ت �� � اور ،ا� ا��ہ � � �وش اور �� زر �وش اور � �وش � �ں  

�ام �� ا� � � � اور�  و � �ر �ار ���� اورا�م  ��ط �م �� � � � و

 از� �ر �� �� ، را� ،� ا��ا� � � ��ں � در�ن آ�� � �� ذر� �۔�وہ

  � �� ذر� �۔ ا�غ اور � �

� �ں �۔اس � � � �� �ہ رزق � � � و��س � �  �� �ٔ   

 ا�ات  �  �،�   �ادف �  ��  ��  �  �   و��س �،��  �،   ا�� �  �  �

 �ار )٢٣( ﴾V  U ﴿ �ا� � � اوراق �ا� �و � ��ں � و�ع �� ر� �۔

ى ��� � � �ر ۔ �)٢٤(ا�م � دا� �� �� د�� ا�ر� �� � ��ں د��۔ا�

� ، � �� ��۔�� � ��  ما� ،�� وارا�(��)  ،ا���،� ا�ادىز�� 

 � �ر  �وں �۔ا�� �ٔ ا�� اور ��   �زہ � �  �  �   �� ��دى � �  �
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را� �� � اس �ح را�� �  اور � � ذر�  وا�ت و��ت � �� � ��� �ا

  ۔)٢٥(�� � � � اور �ا� ��وغ اور � اور �� � ��ں اور�ات � � � ��

  :ذرا� ا�غ �د � ا�� �

�د � � اور� � � ا�ح  �ق و�� � ا�غ ا�� � � ،�دت � � ،  

  � ���: ملسو هيلع هللا ىلص ا� اس � � ���ے � � �دت � �۔ � ��۔،� � �، � � �

  )٢٦())َجائِرٍ  ُسْلطَانٍ  ِعْندَ  َعْدلٍ  َكِلَمةُ  اْلِجَهادِ  َأْفَضلُ ((  

  )۔� � ا� �د �� �ان � �� ا�ف(�)� �ت ���(

 ملسو هيلع هللا ىلص� دور � � ��ر�ں � �� �ار���۔ �� ا��ں �آن � ��ِ

 ا� � ا� �رے � �۔اس � �ا �� ا��ا د� � �� �،���ا� � �ث 

  ملسو هيلع هللا ىلص ���   رو� �   د�  ا�  ا � ،ذر�  �س  �رے ��   �۔��د� ��  اس

ا�غ  � وہ د� � �  �ر ��ں � ذ� دارى ��م ��  ،� � �ف �� د� ���

 ��� ا�اد � � � �� � �ان � �م �� وا� دو�ے ��ں��� ا�م د�۔

�رم � �ب  �� ��۔  �� د� ��ِم   �ں � ��� �رى د� � � و�� ادا �� �،

  �� �� �� ا� �� �ح � ��:

�   د��  �راہ  ��ں  �،آپ ��   �ى  �س �   ��  ''آپ  �اہ �ا�

�۔آپ � �ى � �ى � ��� ��ہ �� �۔�� � �� وا� 

 �� � � �ى � � آپ ��د   ا� ا�� �۔اس ��  ر� �� � �

  )٢٩( ''۔ا�� � � ا� �م � �د و�� � را� � را�� ��

  �ن ����: ���م �� ��ح ا�� � ان ا�ظ � ا� �� ا�غ � 

� ذر� � ا�ء �ام''رو� در� � � �دو�ا�م �۔ ا� �� � 

�   رو� �  �   �ل �   �  ا��ے  ،اس  و�د �  ��   ا�  وہ �  ��

 �   �او�ا �   اور �   �ر �   اس �   �ت،آ�ت �  �  و�ا�،اس

�ر� � اور � � ز�� � �''�'' � � �� �� � اور اس �� 
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�۔� � �� � � �ء � �ا  �و� � �رت � � ا��ے � � �

ا� �م � �دق � �۔� رو� � اور � �ى ا��ا،  �  ملسو هيلع هللا ىلص� ر�ل 

 ۔ �� � �ااور �� ذر� �اور � � ذ� � �� � رو� ا�اد �ا�

رت،اس �� � �ا �را اور اس ��ط �� �� ا��ا � �م � �دى �و

�۔� �م �اہ وہ ر�ت �ر�،�� اور �ر �،زا� اور �ا� �،�وٹ ،�، 

 �  �   �،ان  ا�  �و�  اور  د�،  �ر،و� ��،�  ���  ��  �  اور

  )٣٠(''۔ت ��� �ورت ا�ء اور ا��ا�۔� اور رو� ان � �

  :����وِد �ر 

 ز����ں    ا� � ��ں  ۔� �� د��� �� ڈا�ا�م  � �م ��ِت 

۔ �� �� د�� وا� �ت� دل � ا��  )٣٣(اور �ل �  )٣٢(اور �ل �وف )٣١(��ل �� 

دل آزارى �  و �� �چ  اور )٣٥(اور �� �� � �م  )٣٤(� � � ��ا� اور � � �

  � ���: ملسو هيلع هللا ىلص ۔ � ��)٣٦(�ك �� 

  )٣٧( ))َويَِدهِ  ِلَسانِهِ  ِمنْ  النَّاسُ  َسِلمَ  َمنْ  اْلُمْسِلمُ (( 

  ۔)ں�ن �ظ را� دو�ے ا ��� ا�ن وہ � � � ز�� اور �� (

 ۔� �ا�م � �ر� � ���ان �م ��ں اور ا��ت ��ے ��� �  

�  ��   ا�  د��  ا�ن �  �    � ،اس �   آ�  اور ��   �  �ت�اا�  �۔اس ���

�   ،ذا� �   �دہ �   ��اور ۔ا�رات �    ا�اد ��   اور  ��وغ  �ق � �  �،�

  اس � �وز ا�ر ���وت �� � ۔،�  ہ  �� �ر � و�ا� اور دا�

  �   اور ��  ��  �   �ا�  ا� �  �   ا�ر �  �� ��  ���  �   �ء �  ں

 ز�ن و�� اور � � �دوں � �ا�۔� � ��� اور � � اور � �� ر� و�،

� � �� ،��ن �ں ،ذ�ہ ا�وزوں � � �� اور ر�ت  �م �۔��ں��� �� 

� �دہ �� �� و��� اور ��دارى اور �ا�� � �ف � � �ح �� � � اس  �روں

�د �، �� �ى ذ� دارى � �۔ �ح و� � �د ��� � �م ��ا�ں � � از�م ��
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و� ��، � و� اور ��� و�ز�� اور �اق اڑا� اور ��ں � ا�� � اس � �� 

��ل ��� �ح  � و��س � �س �۔� �� اور � �رى اور دل آزارى � � �ورى �

ہ ا�وزى ،ر�ت �رى،�ا�� اور � ا�� �ا��،��دارى،�ا��،�م �رى، ذ��� �، 

   اس  اور ��   �م  روك �   ذ�  ا�ق �   و��ى �  ���  �  �   ا�  دارى � �۔ ذ�

و�ا� اور � ا�از � � ��� اور ا�غ �� � وا� ��� � � د� وا�� ذ� دارى � 

  �۔ 

 �ق،�اہ ا��ں � �ں � �ا�ں �،�ر�ں � �ں ��ں �،ز�وں� � �   

�� � �م س � ا�� �ا�م �،ا�م � � � � � و� �� ا � �ق �ں ��دوں

  �� وا�ں � �� وا�� اور �� ذ� دارى � �۔

  :�� � ��ت

 و��� � �� �دور �۔ز�� � � � � � � ا�دات � ��دہ دور ��  

� � ��� ��� ا��� ا�ر �  �� � �دى � اور ا�ن � �م �وج � � �� ۔ �

� � � و� �� � � ا�ن � � � �رى د� � �� �� � ذر� ۔�  �� �

 را� ا�ا�ت ���۔ ا�  را� �  �� اور ��ت ووا�ت � �� � �رى اور رہ

 ا�ازے � �� ��ن � ��   دو  �وڑ  ا� �� �ر  ا�� �ا�ل  � ز�دہ�ار �گ

  �  �   ان  اور �  ��  �  �  ��  �  �  �  ��  ��  � ��   �ے �  �

�اد ��� ���م �� � � ز�دہ �ار � اور �زہ �وں ،�ن ��رى  ذر��اس �۔

  ۔)٣٩( �� � ��ں � �م ��

آ��   �� ا�ر � �� وا� � و�� � ��ان � ��ر �ار � ���   

   د��۔  ���وغ ��  �  ��  �    � ��ان�ت ��   ��ں  اور  ��  ��وں ا�

��   ���ن )٤٠(���ہ ��   ��ا��،وال  و�ہ  اردن  ،�م، �   د�،  �ب �  ۔�اہ

  ۔ا�ب اور آ�� �ا�دى � � آ��و  �،��� � � �ارى اور �� ا�ل
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�ھ � �۔  � � � وا� ��ں اور ��� � ذ� دارى� اس �� � �� �   

  و� � �� �۔ ��� � ��  �ن �رى اور ر وا�ت �ا�� �� �� �وں او

  :�� اور �ڑ

 ا���د �ا ا�� ا�س اور د� � �ت � � � �ح ز�� � �م � �ت �    

و�ل �� �� اور آج � � � �ڑ ا� �وج � � �ڑ رو����� � ���� ا� �ح 

اور � ا��ا� )٤١(ا� � �� � � �ز اور � � ا�� �� � �� � � �� اب ��

� �� � ا� �ج � � � � � � �ا�ں � �� �ے � �ر ڈال �� � �ح �

�  �ٹ � ،�� �� �ا� ء � � ��١٩٧١ �� ��  � ۔�م � � را�� ��� ادا د�

�ا�ں � ز� ا� ����ل � � �� وار� اور �� ۔ � �ا� �� �� ���م �

�ر�ں �ا� دو�ے � �ك �� �رى � اور � د� � �� �م ا� دو�ے � 

وك �م � �� �رت اور �� � آزادى � �م � د� � �� �۔ا� � � ا�ر �ا� � ر

وار �ر� �۔�م �د �� اور �رت � آزادى � د�� � �د � �� ز�� �  ا� ���،

�م �ى �ح � ر�  ��رى(��، �ا��،�� � ��ر،� �� اور � راہ روى) �

  ا� � � و� �� �:� � �رے � �۔

﴿  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å

Ó  Ò  Ñ   ÐÔ  Ù    Ø    ×    Ö  Õ﴾)٤٢(  

� �گ ��ں � ��� �� � آرزو � ر� � ان � � د� اور ( 

  )ا� � � �� � اور � � � � ��۔، آ�ت � درد�ك �اب � 

  :�ِ �ل� �ِ �� � �� 

 � ور� آرڈر اس � ا�� رہ � �۔ د� � � �� � �ا�ا� ��ازہ � 

� اور اس � ذر�  �ول � �د�ں �،� � �� ا�� �� ،�رى د����  � �� � 

اس � ار�ں ڈا� اور � ا�م د� ��ا � � ا�ر��۔ �� �دى � ��م ��ر�� اور
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�� �ر � � اور �� �ر ا� �ر � ا� ا�� � � �ب �� � � ر� �۔ �چ 

� ا� � ''ذرا� ا�غ''(��) � � ر�  �� ��� ا�� � � �دى �ں �

� اس � �� � دس ��ں س �� � ا� �ر � � � ا�اف � � ا�� �� � اور ا

���ن � �� ر� اور �ى ��(�رورڈ ��ر�) � �� ��  ارب ڈا� �چ ��� �ا� � � 
�
�
�
�

  ���: ��اہ ''�زف ا� ��'' 

   ��ں  �ل �   ا�  اور ''ا��  ا�غ  ذرا� ��  �  ��  �  �   �ء �

  )٤٣(''۔�ا�� �م ���� ��

� �  �ا�� �م ا�� �دى�ح  � �� �ڑ ت �ا�د�روا ت�� �د�   

�ا� � �  ،� �رى � � �ب  � �فا�م  � � � آج � ،��� � �� 

  �: � ا� ر�� وا�

''ا�م � �ف � �ف �� �ان � � �� � �� اور �� �ان  

  )٤٤( ''۔� �� آرا� ��

�ں � � دوران ا� �ى � زا� �ت � �� وڈ �� �ز�ں ��� ا�م   

�� ۔� و� �رى د� � ���ر��  �ف �ت و�ورت،ذر� ا�م اور ��ں � 

و�ہ  ڈ� �رس ،ا�م، آ�ن � �رى � � د� � � � اس �ى � آ�ى دود��ں �

ہ � �ٹ اور �ر و� ء ����١٩٩٢ ڈرا�ا� �� � �  ��،� � ور� �� � �

 اور  ا�م �   �ں  �۔ان �   �ر �   �وح  ��  �ح  �ى ��  ��ں

 ��ل ا�م د�  ٩/١١اور  ۔��ں � ا� د� اور د� �د �� � ������۔

  ۔)٤٥(وار�رى � ہ �� �� �و�

�  � وى �ABC )٤٦(س �� و�� � ،��� �� ��ں � دل ود�غ � � �ح �   

  �(��� � �ا� �) �ال � �اب � ��: ��ے

'' ��� � ا�� �ج � � �رروا� اس � � �� � � � اس � � 

  ۔'' � � دس � � ذرا� ا�غ � و� � د� �
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     اس �ت � �ف � � ��� � ا�� �� �ا� � �رى د� � ڈا� �� � ا�رہ

اور � ��  ذر� ��� � ا�ر �ك  �وں � �� �ل �� � � � � � �� �

�� اور  وا�س � � اور �ك ��� ذر� د�� � ۔ � وا�ت � ��ك �� � ��

و� � �ر� � اور �رى د� �� �ور �ا� ر� � اس  ر� � و�ں �گ��� �ا� �� 

��� اور � آب و�ہ �ا � � �� � � ��
�
� �گ �دى �ور�ں � �وم � ا� � � ۔��

� � � ،� � �ح � � �ر �� ا�اد � � � � � ��ب اور و� �گ آ� � �

�� � �ورت  � � � � �� �رش�� � � � � �رے � �� �ا� �� آ� ،

� �� � اس � ا� �� و�ت ��؟�رى د�� �� اور د� � د� � � ا�� 

 � � ��� �ام � � �ا� ا�اد ���ن ا� ���ں � � � � ا�اور �� �ت د�ہ

 � ��� � ا�� �� � رہ ��۔� ��� � ا�� �ازى ۔ار� � �م �� �د

رے � �رى د�� �ام � �� � � �  ڈرا� � � � �� � ر���،ا�� �م � �

، � � �� � اور ��� �� ۔�� �م � �� �ہ �اق ���� اور ا� �ح� � ���

��� � �ورت �� � � �ام  ؤ��ں � �� ا� �� � �� اور ان � �� و �� د�

ور اور �دہ دل �ب ا�� (�� ) �د � ا� � ذر � �� ا�ا�ت �ا� �� � �� � �

  ۔)٤٧(� �رى �ح ڈال د� 

 �ق و� � ��م ا�رى ��ں � ر� دوا�ں اور ان � �ز�ں �ا� �ح   

�ق و� ا� آ� � � � �رى ا� � � �� د� �� � ۔ا��،�� �

� � اس ڈرا� � ، � �د�د� � �� ، ا�ا�،�ب د�� �ان، ہا�ام �ا�ام، 

  � �دار �۔

���� ور� ���
�
�� � ��:  

 � ،�� � ��ں � �ف  �و�ا �� د� �دى � � �د� �  ��  

� را�ٹ �،�� ��ر� �ا� �و�  �د �� � �س اس �ت � ا�ر �� � 

  ر�از �:
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 �   �ن �  �  �  �  �   اس ��   �ش  و�  و��ت �   �ں �   �د ''

�د�،ا�� اور د� �د � � اور � � آج � د� � اس � و� �د ا�� 

�� � ۔ �ن � �ى � اور �  � ��ں �� ۔��ے � �د � � �

  )٤٨(''۔�� � � �و� � �� � � � �د اراد� � �ا� �رى �۔ 

 �گ    �   و�ہ  �اق  اور  ،�ڈان  ا�ان �  �   دى ��   ا� �  �   �و� ��

 ،�د� � � � � ،�ء � � �ں � �رے � �اد ا�� ٢٠٠٤ء � �١٩٩٥  

�  ۔� �م � �ا � ان � � � �� � �د �� ا�� �� � � � ۔ا��ہ �ث �

 �� �ر �١٩٩٠ں ،ان � دو�� � � ان ��ں � �  �� � ۔ اور اور ء � ا�� ا�اج 

   �اس  �اق  �د  �ل  �ى �  �  �،   �  �  �  ��  �   �ں �   �د �  ��  � ،�ں

� �ں �د � �ں  ،ء � � ا�� ا� ڈ�ھ �� �ج � �� �اق � � آورر �ا٢٠٠٣

و�روں � ا�� اور � ا�� � �دن ا� � ۔�آ�ز اور �ازاں ان � �اد � ا�� ���

ا�اج � �ف �د �� د�� �اس � � � �ى د� � �� � � ا�� ا�اج �� � اور 

�۔ اب ان �ں � رو� �ا� � �� �� رہ ��� �  � ا� � � � � ��

  ۔)٤٩(�� ا�اج �� ��ں � � ��

� � ا�� � اس �ا� رو� � �د�� � د� �  ا�� � �ل� ��  

  �دى �� � �� ان ا�ظ � �ن ��:

'' ا��ں � ا� � �ى �اد � �م � � � �ر � � ا�� � د�� � 

� ا�� � ا� ا�ر دے د�� ��ال �� �� ��� اور ��� � اس 

 ر�  �  �   �رے  اور  ��ں  ا��  اور  �دے �   ا�� ��   �ں  وہ �

  )٥٠( ''۔وا�ں � � ���ں �دے

  �� � ا� � �رے � �دى � �و� �ل � �� ��ہ �ں �:

 '' �رى �رى � � �� اد� � اد� � � �ج � � � �، اس �ت 

�� �� � � � �د�ں � � � �ورى � � � ر�ں ا�ں �� 

��، � ��دى �م �رى د� � �� �� � �وں �� ���، اس �رت 
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� �� �� � � �رى �� اور ا�زت � � �� � � � اس �ت � �

  )٥١(''۔�� � ��

  ،�  ��  �   ا�از �   وا�ت  �ے  �ے  د�� �  �  ��   �رى  �دى �  �� 

ان � �� � �ں � � � ا� � �ن � ���،�ن اور ا�� دو�ى �ف � اور وا� 

 �)انڈ�(دار�ر�ل  اس � ۔� � ���� وہ �ااور � ،د�ں � � � �د� �

 ��� �� � �� اور �ط ا��� اور �ر� � � �ر � ��� � � ،�  � �

ء ��ڈان � ���ں �� � اور �� ��ں � � � ا� � دن � �٢٠٠٧ � �ن

۔اور )٥٢(� ذر� ��ے �وا� �NGO's � ا�� �وں � �  ١٨ وا� � 

ر ��� ان �� ��ں اور �� � � اور ا�م د� � ا� �� �ڈان �� �� � �

  �د�۔

�� �� � ا�س! � �و�ن � �ى ��ں � ا�� �� �م دو�ى �ف   

�ڑ� �� �� �ى � ،�اروں ا�� اور ا� ۔�� �� �� �ر��  �� ا� �

 � 
�

 � اور ا� � �وں � � د� �د��
�

�ن ا�   �ر� �۔اور �� � � د��

�ں � �� �ں ر�
� �� � ان �ا�� اور ��  ،� � �ؤں،�ں ،�ں اور ر� داروں � ��

�� � �ارد����  ٰ   ۔��

�  �   رو� ���   اور ���  �  �  �   �ڈ�ورا  �ر� ��  ��   �ف ا�

دو�ى �ف � ��� �� � اور ا�ا� � �� � �رى � � � � �� �� � 

ا�� �� � �� ڈ� �د��� اور �� �ر� � �� ا�ار � � �۔�ت � � 

�� � �� �� �� ا�ار ں � �اد � � �� � �ں آ� وا� �ر � ر�� ��ں��

  ۔)٥٣(�� � � � آ �رد، � اور � � � ��ل د �� �� �� 

 � � �� � �  � ا�م اور �� ا�م ا� �� � �� �� � � � ٔ �ں

�  ا�ن  �� � � �� �� ا�م اور ا� ا�م ��� �� د� � �۔ وا��  ا�ن ��
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 � د� � �ر� �� ذرا� ا�غ � ا� ��ں � ا�ء � �رى ا� � �وا� � ردّ 

  ۔)٥٤(�دى �� �د�

�اب � � ''��ن �  �) � ا� �ال ��ا� ���ى �� ��ن (�آ� ر

ء � ا�� �٢٠٠٤ � ا�� ��د�ا� ا� �� ���ہ � �'' ��ن �ں � آ� �؟ �:

� �ہ � اور �ا� � ا� � � � ا� �١٤ وز��ن � �رى � � � � � � 

� �اد � وز��ن � �� �� � ،ا�� � اس  ںدن ان �ا�� �زہ � � � �ارو

  ۔)٥٥(�زے � � �رى � � � وہ دن � ۔۔۔۔� ��ن � ��ن � � �''

�د�  �ں �� وہ �د� � � ڈرون � ا� �ں  �٨٣ ا� � دارا�م �   

 � �اق � ا���ں ،� �� �ہ � ��ان � آ�ور�ى � � �� � �وا� �� �

اور �� � �رى اور  � ��� و�  �ك اور �ا� �  ں ����ں � و� � ��ں �

 �رى � �رى  �ں �وى �روں � ا�� �ز �� �ى � واردات �� � � ز� ،

  دوز�رروا�ں �؟

��ن � ا� �و�ام اور �� �ز ��ان ڈا� �ا�� �� � ���� ��   

�� ا�ں اور ر�ر�ں � �� روس اور � � �وہ ���  ۔� �ف ز� ا��وع �

 �ز��ان ��ٔ  اس � �و�د �� �� � � ۔ا�ان � �ون �ر� ��� �ں � 

�� د�� ا� اور ۔)٥٦(�� ر�� � � ؤ� د� اور دو�ے �� �� اور � � ا�

ا� �ط ا� �  �و�ن �ا�ںاور �وى �روں ��� �� �ف ز�د� ذر� ��� 

� ��ں � � ،ے��ں ��ن �� وہ � �ت �د� اور روز روز اس � �و� �ر� �

  ۔)٥٧(��ر� �  ؤ� د� �� �د� ��FMCTن �  اور�� � ۔ � �ہ ٔ

��رو� � اور اس � � زا� ا� � اور ��ان اور  ٤٠٠ا�ا� � �� �� �  

 ۔�زوں اور �ا��روں � �� �� آا�ل � � �ا�ں � �ى � اور �� آ�و

 ١٠ � �ور � آ� � � � �د ��Weapon of mass Destruction ا� �اق � 
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 اردن و�ہ � �� ��٢٠ � � ا�ر � �، ��٢٠ � ز�دہ �ا� �،  � � �� �م،

  ۔�� �ر�  �ف �ت

� � �ك � ��ل ��روں � � �� ��  ا�ا� � ا�ر� � ���   

 �  � �ن � او� �ر� � و� � �اروں ��ں �  ،���ں � �� � اور �و�ا

 اور ،ا�ا� �ر��اڑے �� �ں � � اور ��م ��  ��� �
�
�
�
�  � ا�ة � � �ا،

�   �ں  �م �  ��  �   �ر ��  �  ��  ��   ا�۔�   ��  �   أ�د�ں  ت � ��

 اس � � ��ں ا��ں  ،��� �ار د�ا� و���  �ر� � ا�ا� ��اور �اہ

  ۔)٥٨(�� ���ے

،  �ار �ن �دوں� را� ا�ہ �� ��ں � ��ں ا� � دن �  ء �١٩٩٦  

  ۔)٥٩(�ر�ں اور �ں �� �م ان �� � آ�

 �ہ    �دہ ��  �   �ہ  � ا�ام  �ں ��  �   در��(�ڑوں �   ��ں �ب

،���ں �ڑ ڈا� �،�م �ں � ���ں �ں � �ں � �ڑ ڈا� 
�

��ں � � � د��

ز�ہ ��ں ��وروں � �د��) ان آزاد �� � د��اروں ��  �،� �وں �

  ۔)٦٠(� آ�

  �   ��وز  ا��  اور  �ں �   �ا�ں  اور  ڈرون  ��ت � �   �د�ں �   ا��ن

 ا��ں � ز�� ��، �� �ل ا�ڑ � ،ز�ں � �اب ڈا� اور �� ا�ڑ � ��ں � ہ

د� �دى � �� ان � � � �،���ں � اڑا� � ا��ك اور ��ك وا�ت 

  ا�ح � �ر �د� �۔

�ار �ہ �� ء � ا� ر�رٹ � �� ا��ن � دارا�� �� � �٢٠٠٩ ؍٣  

� �اد � � ��  � � � ا�ن �� � �� ڈ�ر� � �� �اروں ،�ا� ر� �

  ۔ )٦١(� � ��س �� �ٹ �� �
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  ��  �  �  ��  ��   دور �   �؟�ر� �   وہ �  �  ��   ا�� �  �ں

ا�� اور � زدہ ��ن � � � � �� �� ، � � �� ،�ا� ،�؟�ں �

  � � � و�ہ � � � ۔ ، �� � � �ے �ڑے � ،� � ��

  :� �� �د� �دى �دو�ا �ر �

  �   ر�از ��  �  �    اس  آر�''� �  ���   Strange kind ofرا�ٹ

freedom� ا�ر'' دى ا��� '' � �: '' � �رف  

 � را�ٹ �� �  �   �� آ�ہ  �ات � �رے � �  ''� ا�� �ن

�ہ دو�ى � � �د ��، �د� اور ا�� � آزاد�
� �

ں � � � � �ا�

  )٦٢(''۔�� �

�ن � ا�ر''ڈ� �ر'' � د� �دى � � �� � ا� اور �ل � �ف ��   

د�� � �ا� �� �ں � �� � � ر� �،اس � � ا�ر � ور� �� آف �� 

��  � �� �� �� � � �� �ڈان � ��ں اور ��ا��دار � ��  ٰ �� � (���)

� ��ان  ،�وں � ز�د� �د �ر� � ۔� ا�� � ڈ� �ر � ا� آر� ��

  ۔''ا�� ر�� �ں ��ف �� � ��ت'' �

  �:�وہ  

   ��ں''ور�  �ڈا� �   �ف �  ��   آف ��    �د�� �١٩٥٠ �  ء

ا� ��  ء � �ے � اوا� � �ڈان �١٩٧٠ � �ے � �آر�

�درى �ل � �� �� � ����۔ا� �� ��ں ��� ر�� اداروں � 

 �ا� �رى � ر�  � �۔ ��� � ور� �� آف �د � � ر� �� � وہ

 � �� ٰ �� اور د� �� ر�� � � �ل � ز�دہ �� � ��ا � ��

اور � ا��ن د� �دى � �د  �� � ��� � � �� �� آر� �

   ۔)٦٣(''� � �ر� � � ان � � � �
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 ن د    � �ب � �ر� ��ں ��ں � �رى �ح �� ��� � �� ر�وا

�ر � � � �م �ر� � ۔�� �� � � �ڈان اور ���  �� � �� � � آ� ٔ 

�� �وں � � �� �د ��� � ر��۔�� ا�ں � � �م �چ  ٰ � ز�ا�م � � ��

� � �ت  وا� ر�� �ں � ��۔اس � �� � �ں � � �ا� �ر وں

د� �دو ں ��� �ارد� �� ���،��� � �ا� �ر � ا��ا� �ر�  �، ا�

�� �� �� � �ا� � �� � ، ٰ �� �� '' � � اس  �۔ ''� � �ر �� � ��
�
����

  �زى � �ف ا�رہ �� �� ��: ��ك د��

''� ��ك دو�ا�ر اس و� �� آ� � � �� ��� ور� �� آف 

�� � �� ��ت اور �ا� � ذر� �� �  ٰ �� �� �ڈان � ��

د� ر� � اوراب � دے ر� �۔� �ا� ��ں ڈا�ز � � �  � �د

  )٦٤(''۔�

  �ن �ن ����� � �:  

'' � �ف ا�� ا�� �و�ں � �ود � � وہ ا�ور�خ ��� � � � 

� � �د �� � � � �ز�ت   �� ا�ل �� � ،ا�� �

 ا�  �   �۔ان ��  �   �د�ر �   دو�ے �   اور �  ��   �د �  ��  ا�

 ��
�
��

 ا �   ا� ��   �ڈان �  �   �����،اس ��  �  ���

  ۔)٦٥(�

  � �:� �ت در� �۔اس �ر�ل � � � ''��ں � �'' � �   

� �� ا� د�� دارا�  � � ،  �� �م � �� � �''ا�� � ا���

ڈا� اس  ١٥٠ا� �ے � � وہ �� � ��۔� � � ، را� �ا�ر � �� 

� � � � � ا� ا�ر � ا� د��ارا� را� �ا�ر � �وں۔آپ � � 

�ں � �  ٢٤ا� � ا� �� � اس � ا�زت دے دوں �  ،� �ل �

 �ش   ��م �   ��ں �  �   آد�  و�ف �   �۔ا� ���  �   �ب �ى

��  ���ا � آ� �۔��رك � �� ��ض � � �ٹ ��،�وں
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اور � � رو� � �� � �ے،�ز�� �ے،�رو�ں � ��� �ے اورا � �م 

 ر� وا� ا�اء � �م � ،� � �ں  دے اور �م � �ر�۔� � �دہ

�،وہ �ر � � اور � �� �،�راو� ،�را�، �رى ز�� اور �رى ا� 

  )٦٦(''۔� ان ��ں � �ا�� � ،� ذ� �ا�

 �ا�    ذ� � �   ،آ�  آواز �   �ق  ا��  اور �� ���  �    دو�، ؟� ۔�

ان ؟�ت،��� اور � وا�م د� � �م،ا�� � ��ا� ��� �� ادا�� �

�� �ب � ا�� � اور ��،� اور �ا� رو� ،��ا� �چ،� ��ى اور �ر� و�� 

�ا� �� � ذر� � ��� �اہ اس � ا�� � �� �،ان � �ق �� �� �� ، 

 �م �   و�� �   اور  ���ے،آزادى �   �رے �   و�  �،�رت  �م ��  �   �وں �

 رو�ا   � �وں �  �ا� ا� آدم  � �اس �  در�ر  � ز�ہ �� �   ���ے، �  ���زار

��،�س زر اور �س �ت � � �م �د �ق �اں وآزادئ �اں � �م � �ڑوں � ز�ہ 

 � ا� ��ے �� � � �� ��ے �رخ در�ر ��ر�� ۔� �� � �� ��

  � �ى �ا�دى �۔��� 

�  �رے�ن ا� ا�ز� � � �� � � آزادئ �اں و�ق �اں � � � �   

 �� �ا� � ،��ں ��ان ا� � اور ��ں � �درى اور �رى � � �وم ��

 آج �ق � � آور � اور � ��� ��� � � ��  � � � �� � راہ روى �� ،�

  ۔�� �ق �� ا�ز زدہ اور �ہ �د��� 

 � اس�Carl Ernstرل ار�( �و�   � �ا�اف �� � ��� �  ) 

 � � �ف اور �ف   � ذر� � � ��ر�� ،��ں  ا�غ  ��ات �ذرا� � 

�و�ے � �� �� �� � � �رى � �رى � �� �ا� � �� � �� � �� � 

��� �� � � � �� ا� �� �ا� �ار �س � ز�دہ � �ت �  ۔�ض � ��

� �   �؟۔۔۔د�  � �ا� � �  �رى � �رى ،�   �� ر� � � � �  �ن  �

�   ا�� �  ،��وں � �ر�ں ��� �م � د� �ا�ام  � ��ر ��� �� �
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ا�رات اور و� �� او ر�ب � � و�ن ، ��ں ، ��د �ر��ا� (��ں �و� �)

ا�رات � ذر� �رت �ا� � �� � � � � ����رت � ا�ام � � � 

  )٦٧(�؟

اس � آزادى اور �ق ،� �رت � �ن د� � وہ �� اور �ر� د� � � �رت    

 � ا�م � � �� �م �رت �د��، ��ں � ؤ� �م �د د� آج �ن  � �و�ا

�
� � � اس � ا� و� � � � ۔)٦٨(� دو �� �ر� � اورا� �� �د  �� وا� �� اور �ر��

  ۔�۔� � �ر � ا� � � �ا� �ق �ا�م � �ظ   �� �رت�� �

 �َ   وہ �   ا�ر  ��،�ر� ��   آزادى �  ��   �رت �   �ت �ب � 

 �رت �١٨٧٠۔  �ن �  �،�  �  ��  ��  �  �   ���اد  �ر�ں  ا��ى �  ء

� �ى �ى وار�  ء ����١٧١٦ ا�� � رو � � � ��� �ى � �� ر��۔

  �
� �

��ى � � �ى � � � ا� �� � �� � �� �� � د� � � � )٦٩(��

� ،�ان �� � �� ا�اء � �ت �ى �ى ��وں � �� � اورا � ��اد � د� �ل �

�ر�ں � �ب � �ر�ں  � � �،ا� �� � �س �ا� �ن ،�د � �و� � �

  ۔)٧٠(��دوں � � وا� ��ں � �ظ �� ا� �ع � آزادى �ا�س دے ر� �''

  ��:� �� ار� ا�� ��ے �د�ت � د  

  '' آج � � � �زم � � وہ �د �� �ى � ذرا� ا�غ � �� دے۔۔۔�رپ 

�ام ا� را� � �د ز�دہ � ذرا� ا�غ � و�� � � ر� � اور اور ا�� � 

� � � � ا�م � �رے � � ا� � �� �ل � �� � ،اب و� 

 ��� اور   � ��ں �ا�ن � �� �وع  � آ� �ھ  اس �  آ��

 �� �� � ر� �� ان � �دار وا�ل �ر� ،��� ،�� اور ��

  )٧١(''۔��� �� ا� � � �� � ��

  � � � � ��  �����
�
 ا� ��ں  � � �� � �  اداروں اور  ،د�ت دى

��  ��لاور ا�ق �� � � ��� ا�ار � اس � ا�ں �� ��� � � �راد�ہ 
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 ۔�ا � � �ف � �� وہ �د �ں � �ل � ��  �۔اس � �� � ��� زر �آ� �
د� � ا��ں �� �ف  �، � ا� � ��رى و� اد�  �   )٧٢( ﴾,'  )  (  *  + ﴿

  �� ��� ا�ر ان � �س �۔؟�� �

  اور رو� ار�ءا�ا و�� �� � 

ء � ا�� � �دى ��� �روں �''��� ��'' � �م � ا� �زا� ١٩٠٧ 

ء �''ا�� �ز �وس''� �م � � �� ��،� � �١٩٠٩ �د ڈا�،اس � دو �ل � 

� ا�ر � ،� � �� د�� � � �۔� دو�ں � � ا� �� � ا�� ادارے � 

آ� �  ء �''��� ��'' اور ا�� �ز �وس''�١٩٥٨ �،�  ا�ں � � �د�ں

�  �  �  ''��   اور''��رك ��   �� �۔ � �   �دى  �ا�  ان ١٩٨٤آ� �  ء

�''�� �ز �ر�ر�'' � � �د��،اس � � دو�ار دو � �� ��ار(ا�رات، ر�� اور 

�ر�ں ا�ں  �٣٠ وى ا�) ا�� � �� � � ۔اس ��ى �ر�ں ا� � �� 

  ۔)٧٣(�رى د� � � �� �

 �٣٦٩٩ ادارے اور وا�رات  ١١٣٤ �'' � ا�� �''��� �� ا��ف  

 �٩٦ا� �،�ف ا�� � اس �  ١٧٧ر�� � وا� �۔ �رى د� � اس ا� � 

� ا�ظ � � �� اور �� ��اروں �� �� � � � روزا�  ١٨د�� �،روزا� 

  ۔)٧٤( � او� � �� �٨٢

۔ �� � � اور � ا��ا� � ،�� �� � �ن �د��� �� �ا� ���   

)��   ا�  �۔ا�� �  ��  ��  ��   �ا� AAPان  اژا� ،�  �   ا�� ��  (

)��AFP) ا� اور را�ز� �� (Reuters � ۔ا�ں �� �ن� � ��� �� (

  ۔)٧٥(و� ا�م ��ن �� � � ��ں ر�� 

 : ��� �ر ���ى ��

''��ں � �ا� � �� �� �رو� �� � ، اس � �دى و� � � � 

 � �� � �ل �� ا� را� �،� �ہ ��ت اور �� � �� �� 
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  )٧٦(''۔� � ا�م ���م �� � ا� �� � �� � �

ء �� ا�رات � وہ � � � � �� � � ا� �٢٠٠٦؍٢١اس � ا� �ل   

  �:�  �� �� �� � � � د�

'' � �� �� � � � �ں �� �اف �ر� � ،وا� ر� � �دى �م اس 

  )٧٧(''۔�ت � �ر �ر� � � �ں �ا� � �ز ادا �� � ��ى � دى ��

 � �رى ��،��� � � AAP � �� اور اس �� ا�� �ر�ں ادارے  

اور �دى �� � ا� � ا� ا� �م �� روك � � ۔ ا� �� �ت ز� �ر � �

��،ان � �ف � � ��د � ۔��ں � � �ں  ملسو هيلع هللا ىلص ل�� � ا� اور اس � ر

� �CNNر ا�� �ز �  ،�ا� � � �  � �ف ر� دوا�ں �� �� � ا� �روں

 ا�� ��� :

'' (�اہ را� )��ا د� � Live''� ��� � وى ا�� � ا� �� �''

�ر � �رے � � � � روك د� � اور  � وہ �ڑى د� � � � ��

 دَ  �  �   ان �  �   اس �  �  �   د�  ر�رٹ  وا�  دو�ى �� �،   آ� ر

وى  را� ر�رٹ � �� �وع �د� �''۔� وى �ں � اس � � ��اہ ِ

 �ت  ان،د� وا��   � � �دہ  ان � ��  ���� اور  ��ر � � �

  ۔)٧٨(��ر�ً �ل �� ��

وں � ��ر� � �ز�و��د�� ا�� �زش � �ا� � ا� ا� �٩/١١

� �ا� �  � ور� �� � � �ر� �ف �زوں��� �� � � � �� �  �

� � � � ا� ا�رو� د��ں � � �ر� �ہ � �� � ا��ف اس �رت 

  )٧٩(''۔�ا���

  �ى اور ا�اتآ�� 

�� �ق و� � ، وار�� ا�م � �ف �رى � ز�د� �و�ا �  �� �� 

 ۔� �� � آ � � �� د� � �� �� ��ں ��� ��� اور ا�ا� ��ول 
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  ۔)٨٠(� �وں � � و� �� ��ڑ �ز �� دا�ں اور ا� �و ٧٠

    �  �  �   دور �   آج �   ا�س! �  �  �   اور  ��وں�  �ر �  �  ا�

 � ���ں  �ے  �ورت  را��  � � �۔� �ى ر� � ��  � � اس �

  ۔ � � � � ر�چ � � �� �  نا �د���

ور� �� � � �د �� وا� � �� � �ار �ك ��ن ���ہ � ��ر ا�از   

� �و� اور � �ل �زہ ���� � ا�� اور ��� � �� ا� �ر � �� � �اق � 

� و� � �ت ��ا� � �  �� �ا� �ن دوا اور �ا� �دس دس �ل ا�دى ��ى � �  

�� � �� �۔� �� ��� ان � �ع اور �� ���ہ ���� �� �� � � 

  ۔)٨١(�

�رى  ر� �،� ا�� �� اور � ��ے زور و�ر � � �م د�� ''�� ووڈ''  

 ا�� �� �ب � د�  �س،ز�ن اور ر� ڈ� � �۔ زد� � ��ان � اس � �دہ

ا�� د�اور �ص � �ب ا�  د�� ا�� ا�ر ���وع �د��،دو�ى د� � �� �

� �و� �ى �� �� ا� � ا�� � �ى ، ��ل �� �� اور د� اور �� �س 

� �ر�ں  اس �''د� �دى'' � �� � �ر� د�ر� �۔� و� � � آپ ��

� �� �س �د�زہ ر�  �رى �ب ر��ں (اردن، �م ،�،� ،�و�ہ) � � � �

  ۔)٨٢(� � � آ� �

�۔؛� ��  
�
�� ���  ڈى ر� �١٩٨٩ ��

�
����

�
�ت  � ء و�ہ١٩٩٦ء ،�� � � اور ��

 �ف آزادى � دو�ى  ،� � � � آزاد ذرا� ا�غ �م � �� � �� د�� � ��

  ۔)٨٣(ڈ�ورا � ر� � � ا�ر 

 CIA آ� � � � � � ��� �ں ���ى � � دِ و � �اق � ا�� � اور   

� � ��  � �
�

���ن � �
�
�
�
� ����  اس ��رت �وا��ى اور  �� � اور � � ا�ر � اور

  ۔)٨٤(� ��وں �وا� ���ا اور � � ��ف � �د��  �ار� 
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�ہ � �ل  �ٔ��ال � �ا��� � اس � �و�د �گ �ں � � � ��   

�ر� �؟� اس ��اب � � � د� � �� ��� ا�رہ دارى � اور ا� �ت اور � � 

�و�ا �ر� � � �رى اور ��رى �ر � ان � ر� � ا� ارب � زا��  �� وہ ا�

 اور �� �� ا�ن ر� � �� � ��   � � ا�� � روزہ �  "��" ،� و� �

 ٤٨ ��� �� ،�وڑ � �وز ���٣ اور �ر�  �٥٠اروں ��ہ ��د � � � ا�� 

�ار ا�رات �روزا� �� �ا� ��� ، دس � و�  "را�"�� �رى ��� ۔ ز��ں �

�� اور  �٣٢ار � �وز � ،�ز و� � ا��  ٤٥ ��٨ � ��ار ���ى ��ے ا���

� �۔وا� آف ا�� � وا�ں ١٢
�
���

�
�  ز��ں � �٥٢وڑ � �وز � اور�٩ �اد  ا�� �

� ،وال �� �� �  � ��ت � اور د�  وا� �� و� �وڑوں ��BBC �� � ۔

  ۔)٨٥(�� ��� ز��ں � ��١٦ �۔ر�رز ڈا�  ١٨روزا� ا�� 

     ا�رات �   د�  �ى �  ��  �   اس � �  ��  �   د� ��   ��؟  �ن آواز

  �ا�ى ، ��رت � �ٹ اور د�� د��� � ا�ات � �� �۔

� زا� ا�اد � ���ں � ��ں �ك �� ��١٠٠ ��� �آ� ا�� ذرا� ا�غ  )١     

�   ر� ٢٠ وا�ں ��   �و�ا ��  �   ان ،�ہ  وا� ��   ز�  اور  �ك �ار  �١٣

�  � � ٔ�� ر� �  '' ا� '' ���ں �� � ذ� � آ� � ا�ام �ہ � ا�اج �

��   �د�۔�ح  �ر،�  د�� ��   ر�� ���  �دار ، ���   �ن  ،و�، �  �  اس

  ا�ل �� اس �� ��� �ا۔ �ارد��۔ � � ��  ا�اد � ��د� � اس �

� �ج �ر � � اور � ا�ام  �� �٢٨ر �ام � � �� � � �� اس � �ف   )٢     

�� �ا� � �� � � �� �� � � � ان � ��  �٥ ��  �ہ � � ���ں

  زار � �ف �� � دى۔

     ٣(   ���  �  ���   ��ں �  ��  �   ادا�  �دار  ا� �   ا�� �  �   آزادى �  ��

  ں � �� � � � � ��اور ا� �� � �ارد��۔�رروا�

� � �ر اور وز� ا� �''ا��وں''� �ف � �ر�� ا�ا�ت � د�ں � � ��   )٤     

 �ہ  �  �   �ں �  ��  �   �رك �  �  ��  ���   اس �   �ھ  �ھ �  ��
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� ��  �١٠٠د�اور �اروں ��ں � � �� �� �ا� ز�اں �اور ��ا�ں � 

ا�اد ��� �� اور �م �� � اور ا� � � د� � �� �� � �ا�ں � 

  ذر� �� � �ادى � � �� �� � � � � ان � � � آواز � � �۔

آرڈ� � � ��ر ���   ملسو هيلع هللا ىلص�� ''�� �'' � �ٔ� ر�ل  ��١٢ا�ا� �  �  )٥     

ا�� �ق � اس''��ك'' �ف ورزى � �� �� � ��ن � د�ں � � ر� د� � 

   آ� �� � ��۔ا��ن � � � � �رى اور ز��ا� ا��ں � � �م � � �

 �٧٠ � � ا�ا� � ا� �دى �� ��� وز� ا� ���م � �د���� ��  )٦     

ا�اد �ا� ��ں � �ن � ر� د�� �ا� ا� �د �ذا� � �ارد���� ۔اس � 

ف را� ر� وا� ��ں � � و� � �ڑ �� � ��ن،ا�ا� اور �� � ا�

  �ڑد� �� � �ا�''�ورى �رروا�'' �ارد����۔

�� دو��ے ا�� ��رہ �� � � �ہ �د� � ��را� ا� �ا�� اور اس   )٧     

��� �� � � �� � �د����۔ا�ام �� �� � �� �رت � �� �� د���� 

 ا� ��  �   �۔اس ��  ��  �   ا�� �   ڈا�وں  �وڑوں  �رہ اور  ا�ا� �

  �  �   واو���،�  �١٥٠ر�ا�� �   �ر���� �  �   اس �  �  ��   �ك ا�اد

�و� ��� ���،� ا�� � ���ں �� � آواز� ��� �۔و� �ف ��� 

  � ذرا� ا�غ �ا�� �دات � � ا�ل �ر� ر�۔

آ�ش رى � آر� اور آ�� � ��� � آزادى � � �دار �وہ � �د �رروا�ں �   )٨     

�� دراز � ��ن �۔�ر�ل ��� �� �� � � اس و� ���ى وز� ا� �ن 

� �� � � ا�ن �د�� ا� آ�ش �� � �گ ر��م � ذر� ا� ���� � 

�ارا�اد ��ن �اد� � ،ار�ں  ٨٥ا�اض � ��۔اس � �� �� � � �ام � 

رو� � �،��ں،�رو�ر اور ا�ك ��ر� ��ں � �� �د��، �اروں �ر�ں 

زادى � � � �ن � � ا�ا� � درى �� �، �رى �م �رت � � ا�اد � آ

�� � � �� ذرا� ا�غ ��� آزادى �''� � �� ��'' ا�� اور �� �� 

�اردے � �رى �و� آزادى ���ژ �د� � ۔اس دور� � ذ� دار وہ �دى �� اور 
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� �ہ � اور �م � ا� �� � �� ا�ں � � ان �� ر�� و�ا� � �� اور 

  �ا��� �۔

   ا��  اور ��   �دى �   ا�م ��   ا�غ  ذرا� �  ��   �ف �� �  ا�ار

 � ذات ِ  ملسو هيلع هللا ىلص � � آ� ا��ن � �ا��ں اس �� � � � اسر��،���و�ا �

  � ر� �۔� � �رى ا� � دل آزارى �� اور �  � ر��� � ر� ���ت 

�وہ از� ا�ا� اور �� �� � ا�� اور رو�� �� �ر� � اور � ����   

� اور � �رى � � � ز�دہ �وغ د� وا�� ،�ر � آ� �،ا��  �� � �ا آ�ٔ 

 وا� �ر�ں �ا�� �  �ام  �� � د� �� ��  � � ا� � �� ��ے �

  ار�د �رى �� �:  �ارد�� اور �� وا� � � �ا �اب ر��

﴿  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å

Ó  Ò  Ñ   ÐÔ  Ù    Ø    ×    Ö  Õ﴾ )٨٦(  

� اس �ا� � �ر � وار � �� � �� � � �،�ف � �� ��   

ا� � (� د��) � ا�ن  �� و��� اور �� ا�ق � ��ب � ''�� اور �م و�'' 

 ،�� دا� ����۔ا�� � اس � �دہ د� � ��ں و� �� ��ر �ود  ى� �ر

�ں � ا� ا�ن د�� � � �� � � ��� ،� �ن ���� وا� � اور اس 

� �� وا� �� ��� د� ��۔� � زدہ اور � � ا�� � � � � � � �ح 

  �� � � � �رے � ا� رو� �� � ��:

 �� �ر� ا� � د�� ،��ں اور ��ں ��ں � ذر� �دوں �  ''

 �� ا� � � �� �ن ا� و� � � �� ا�  �� �د� � ،ذراد� 

ں � ؤا� دو� � �� � � � � �ا�ں �ا�ں � � � ا� �

 �دوں  ز�دہ �   در�  ا� �  �   � را�  اذ� �   اور  ذ�  (�و�) � 

 �� � ��  ��� � �� �۔ �ں  � � � �ر �ے ��� اور ��
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 ��Destruction Mass  �  �� م ��� �۔ اس �ح � �را��

   ۔)٨٧(�� � ا� � ��ے � �د �د��''

 اور آ�ِت �� اور �اب و�ب � ر� اور � � وِى ڈرا� �ج �ں �  

�  ملسو هيلع هللا ىلص آپ ��  ا�� � ا�ب �،� � �رے �ان ��ں اور ��ں � �ط ��

�� � � :  

'' � �� وا� �ر� ،آ�ت �� اور �اب � �م ِرواج � �� � � اس و� 

� ، ز�� � ، ز� � د� �، �ر� � � � � اور � � � ا� � خ آ�� 

� � � �ر� �ى �ٹ �� � �� � ��ں � � � �د�ے اس �ح آ

  )٨٨('' ۔ا�ر �و ،� �� � 

�� �� � � � � � � �� � � � � درى � �ا� � � �� 

�� �� ''رو�''� ا� ڈرا�� ا� � � ا� ١٨اور � �� � �ا � �، ��ن � ا� 

  :� ��ن � �ا�ِ � � � � د� �، �� ز� د� � ا�ام � � 

'' � � وا� �� � � � ز� د� �ا�ام � � � � � ا� اس � �� �  

  )٨٩(''۔� �� � � 

  ۔ )٩٠(��'' �'' � � �ب �س � � ز�ن �   

 د� � �ت دى �، � � �و �� �� � � � �� ، �� ، اور � اور ا�� �� �   

  �۔ �� �� � � � �:               � � �� �و�ن � �� اور �� �س  اس �

''آج � ا� �ار �ل � �و�ن �'' �م � � '' � �� � �� ا�� �ں �  

 � � � � � �م �� � ا� درس � � � � �ِ �� � � � � ا� ذر�

 � � � � � �ى � ��ں ، � � اور � �دو�ے � ��ں � � ر

�ا� ادب  � �و� � ا� � � اس �ب � ��د � � ��دہ دور � �م � ��

  ۔ )٩١(�م � �� �� � �� �
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� ذر� ��  ��ں، � اور � �� � �آج �و�� �� � � ، � � و� �� 

� � �� � �ف ��ن  روا�و�� � اور � زدہ �� � � ، �  اورآس �س � �� 

  � د�� ۔

 �ں   �  �   ا�ط �   اور ��   وى �  �    وى �  �   د�� �   د�ع � ��  ��

 � وى � د��  ''� � � � ا�وز �� وا� � �� (ڈا� � � �) � ''�''

� ز� �� �  ،� د� � �گ � �� �،آ� اس � �� �؟ اس �ح � � ���

  ۔)٩٢(� وا�ت �د �د � ���

�دہ ،�م � �� �� �� وا�''�� ��'' �وم � ا�رات ا�رات اس � �   

) ا�� � � �� �Play boy ز� � ر� � ،�� �ر � �ڑا د���� وہ � �ا� (

 � ر�� اور � � � � ر�� � �� و�و� �� ��ہ �� ر� د� �۔ �

  ۔ر�� ،ادب، � وى اور � � �ف �و�� � د�� � �� ،� ا�ر� �ا� � � 
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  �ا� و�ا� �ت

  ١٩، ص:ء١٩٨٠ا� �،�� �� �� �، �� �ز ��ر،   )١

٢(  http://users7.jabry.com/salafi/articles/printmedia.html    

٣(  ��� � http://www.urduweb.org/mehfil/threads  

      ٢٥٧ا�ہ:�رۃ   )٤

        ٨٧ا�ء:�رۃ   )٥

  ١٢٢ا�ء:�رۃ   )٦

�� وا�ز�،ا��ض ،  )٧
�
�
�
  ٢٦٥٦، ��:��١٩٩٩ى، �� � ،�� ��ى،ا�اب ا�،دار ا�م ���

  ء�٢٠٠٢ � �ح ا�ى،ا� � ا� ،�ب ا�اد �،� دار ا� �م،�ن،  )٨

  ١٣٥ا�ء:�رۃ   )٩

  ١٤٠ا�ہ:�رۃ   )١١

  ٢٨٣ا�ہ:�رۃ   )١٢

  ء،�رآ�د٢٠٠١،�رچ ٨٣،�رہ:٧،ج:���٦ �ارى،ص:  )١٤

  ٦ا�ات: �رۃ  )١٥

  ��٩٧١ �آن � � � �ا�:  )١٦

  ١ا�:�رۃ   )١٧

  ٤ا�:�رۃ   )١٨

  ١ا�:�رۃ   )١٩

،��ر،ا�ز�ى، � �م �ہ ،�، �ء ا�آن،   )٢٠
�

�
�
�� ������   ٣٢٩، ص:٥ھ،ج:�١٤١٨ء ا�آن ���

٢١(  http://users7.jabry.com/salafi/articles/printmedia.html  

       ٢ا�:�رۃ  )٢٣

        ٢٠٨ا�ہ:�رۃ  )٢٤

  ٤١ا�� ��، ص: )٢٥

  ٤٣٤٤،��: ١٩٩٩ا� ا��،ا�، �ب ا��،دار ا�م ا��ض، �د،�ن ؤا�دا )٢٦
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  ���٧ �ارى، ص: )٢٩

٣٠(   ٤٧،٤٨ا�� ��، ص: 

٣١(         ٧٠ا��اب:�رۃ  

٣٢(     ٨ا�ء:�رۃ  

٣٣(   ٦٣ا�ء:�رۃ  

  ١٢٥:ا��رۃ   )٣٤

  ٤٤ٰ��ٰ:�رۃ   )٣٥

    ١٠٨ا��م:�رۃ   )٣٦

  ١١،��:�٢٠٠٠رى، � � ا��،� �رى ،�ب ا��ن،دار ا� ،�وت،  )٣٧

٣٩(  ،�� � � ،��http://www.urduweb.org/mehfil/threads  

  ۔ ٣ء، ص:٢٠١١د��٢٩ � �ازش، دور �،روز�� �،  )٤٠

٤١(  http://www.akhbaroafkar.com/detail.asp?aid=1615  

  ١٩ �����:�رۃ   )٤٢

٤٣(  �   ٢٧٥،٢٧٦، ص:�٢٠٠٤ ��،���، ���� اور ا�م،دار ا���،�ا�، ��

  � �� ڈ��  )٤٤

  ٦٥ء، ص:��٦٦���،٢٠١٠ن ا�آن،   )٤٥

  ا�ام �ہ � �� ��ى �ل ڈا� �س ��   )٤٦

  ٥٨،٥٩، ص:�٢٠٠٠وى، �ر ا�،�� ��اور اس � ا�ات،� ��ت ا�م،�ا�،  )٤٧

  ��ن ا�آن   )٤٨

  ١٧ء ، ص: �٢٠٠٦ ؍١١�١٧ا� ،   )٤٩

� �ف �� � � �م �ر،��:�� �ن،�ر�ت ا� اے ��، ڈا� ،د� �دى   )٥٠

   ٣٦، ص:ء�٢٠٠٨ز ، ��ر،

، �ر�ت �ز �١٢ن �دى �و��ل،�ب: ،�ا� ،�����٢٧١ اور ا�م،، ص:  )٥١

  ء ��٢٠٠٨ر،

٥٢(  ،��
�
�� ��

�
  ء ٢٠٠٨ا�� ؍٥ر�رٹ ،� روزہ ا
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� �� � ا� � ز� ا�ا� ��� � �ں �   ن�ل �� � دور � ا�ان ا�ء � �١٩٥٥   )٥٣

 � � �رہ � � �د �د د�ت ا�� � �� � � ا� ء �،َ�� �١٩٥٥: ''�،آ� ،آ�''

�   ر� �  �  �   �ں  ان  �ن  �ے �  �  �   و�  ۔ ��   �� �ى �   �دوں  �پ �  � 

�ا� � ا� د� ر� � �  �دا� � �� �� �� دے � �، �ى آ� ان � �را 

 ا�  �  �   ر� �   آ� �   وا��  �ڑ�  ان �  �  ،�  �   ا�ر �   ��ں �  �   �و� �

آ�،� آ� �ے دل � ر�ہ ر�ہ �ر� �۔ �ے دل �  ���ں � �وم �� �، � �،�

� ز�ں � �� � � � �� �� � اس �روں � :اے � دا� ز� ! ان ��ں � � � اور ان 

� �اد روز � � � � � ان ��ں � � � � �دد� �وع � � � �� ،�� زدوں اور �� �ں 

 �وز �� � ۔اد� ان �اء � �� � آر� � � �ل،� اور در�ہ � �دوں � �ز��ں

  '' آ�� � �د �� �ر� � � �ا� ��ں � �� �ں  ا�م � ��  � ا�  :��  .(ز� ا�ا�،

  ء) ٢٠١١،ادارہ �رف ا�� ��ر،��٤٦،٤٧ى، روداد �

   �   وروز �  �   ز�ان  ا� �   ��ن  اس  وا� ��   ز�ہ  ��ت  �ر�  از� �وہ

  ��ے � ا� او� �� � � � �ن � �:

� � � د� � اس �رت � � �، ا� � " � �� � �� � � �م رو� � �د �، � � � �ہ �ہ ا��

 ��   ا�ں �  آ�۔ �  �   �   ��ں �   ا�و�  �ت �  �   � �ت  اور ��  �� � ا��

ں � ر� ��ھ ؤاور � �ے �� اور �  ز� � � د� ِ�وِت � اور �ہ �ى � �� �

 � � � � � �  � ا�ں � � �ح � ر� ��� ۔� ا� �ى � �� ا� �� دى، 

د�۔و� � � �ب ��ر ذ� � � � � ا� � د� � اور � � �� �ز�� �� �۔ 

 � ز�� � وہ �گ � ر� � � اس ��� �روا� � �� �رت ر� � اور � ا� �

 � وِرد �وع � د�۔ �ز� � � هللاو��اں �رت ا� � �� �ز�� �ر� �  (� � ا   (�

� ) �� ر� اور ا� وِرد � �ار � � � �� �رى � �۔� � �ا � �� هللا � (ا ، ر�

 �ح � ا�� � �� � �ح � � � ۔� �رے �ش آ� � � � ا� آپ � ا�

ا�� �ل � �� � ۔� � � � � � ۔ � �ل � � ،ا� � � � �س � 

 اس �� � �ى ��ى �  ۔�  اور � �رى ��ى �  ر��� �� �ر�� � �

�� ا� �دى ��  � � �  ر� �� �ن � روك �ں ۔ �  دروازہ �� ، اور ا� � �

اور � � � �� ا� � � ڈا� � ��ت �� � � �اب � � اور � ��ں 

  )٨٦�٨٧(�ا�  روداد ِ �  � ز� ا�ا�، ص:    ۔و� ا� � �ِ �ل ۔�وں � �ازا �

  �۔ ن��� � � ��� ''روداد �'' ا� ��ں دا�  
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، �رہ NUML ،٢٩٠ص: ادب، اور �� ذرا� ا�غ،در� ��:ڈا� �� ر�ض،�� ا�م  )٥٤

:�٧ ،H-9ا�م آ�د 

   ٧٤ء، ص:��٢٠٠٨ن ا�آن،د�  )٥٥

   ١٧، ١٦ء، ص: �٢٠٠٤ورى �٥رى � �٣٠ا�ے ا� ،   )٥٦

   ء٢٠١١ا��٥روز�� �، ��:�ت �زا،  )٥٧

   ��١٧٨ ��اور اس � ا�ات، ص:  )٥٨

   ٧٢ء، ص : ��٢٠١٠ن ا�آن،��  )٥٩

   ء١٩٩٦د��٢٦ روزہ �،   )٦٠

   ٣ء، ص: �٨�،٢٠٠٩ �ے ��،  )٦١

٦٢(  Robert Fisk, "A Strong Kind of Freedom, “The Independent, 9/7/2002    

٦٣(  
Mohammed Abdullah, Al-Rockin" The West has political motives   
for targeting Islamic Charities, The Daily Star Jul 27, 2002   

٦٤(  Gulf Affairs , Magazine No.31,2002, & al-Ray al- Aam(Sudan), 7.6.2002  

  ٢٩١، ٢٩٠،ص:�دى � �ف �� � � �م �رد�   )٦٥

   ٩، ص:ء�٢٠٠٩ ا�ب �ن ،�� (ر) ،ڈا�،��ں � �، ا� �َام ا�آن ��ر،  )٦٦

The Money Masters by: Bill Still & Patrick SJ Cormack  ��  :  

٦٧(  
Carl Ernst, Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World 

 ( �ا� ٧٢ء ، ص:��٢٠١٠ن ا�آن، �� 

   ٤٦ء، ص:��٢٠٠٨ن ا�آن، �رچ  )٦٨

٦٩(  )    �
� �

��   وار�  �ى  � )   ١٧٦٢Lady Mary worthily Montage-�١٦٨٩ى ���ى

  �   �رے �   �ق �  �   �ں �   اد�  ��ن  ��ہ �   �ہ ا�ا� �   ا�از ��

   ء)��٧٥��،٢٠١٠(��ن ا�آن،ص:

     ٧١ا�، ص:  )٧٠

   ٧٢ا�، ص:  )٧١

   ١٨١آل �ان:�رۃ    )٧٢

   ����٢٧٣ اور ا�م، ص:  )٧٣

   ��٩٩ �� اور اس � ا�ات ، ص:   )٧٤
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   ٢٨٨،٢٨٩، ص: �٧ ادب،�رہ �:  )٧٥

   ٧٩ء ،ص: ��٢٠٠٤ا�آن،���ن   )٧٦

   ٢٨٩، ص: �٧ ادب،�رہ �:  )٧٧

���ہ و��   )٧٨
�
���ة،ا���ت ا��� �

�
 �رڈ�، ا��ا����

�
�

�
��� � �� 

�
����ة � ا��،اردو �� �� �زات،  � ا���

    ١١٢،١٢٢، ص:  ء٢٠٠١ا�د ا�ب ا�ب ،د�،

   ٤١ء ، ص: ���٢٠١٠ ا��ن،د�  )٧٩

٨٠(  Scholars for 9/11 Truth website  

   ���٤٦ ا��ن، ص:  )٨١

    ����٣٨٩ اور ا�م، ص:  )٨٢

   �٢٨٨ ادب، ص:  )٨٣

   ٧٢ء ، ص:��٢٠٠٣ن ا�آن، �ن  )٨٤

    ٧٣ء ، ص: ��٢٠٠٣ن ا�آن ، �ن  )٨٥

   ١٩ا�ر:�رۃ   )٨٦

   ٧١ء، ص: ��٢٠٠٨ن ا�آن ، �ن  )٨٧

   �٢٢١١ى،�� �:�  )٨٨

    ء�١٩٩٨ورى ؍١٢روز� � �ا� و�   )٨٩

��،��ر،  )٩٠    ١٧١ھ، ص: �١٤٢٦ء ،��،��ں � �ى ا�ا،دار ا� ا�����

  ء���١٩٩٨ ،�ار ڈا�، ��۔  ۔  ��٢٥٥ ��� ا�ات، ص:  )٩١

   ٢٣٨ا�، ص:  )٩٢

  

******************** 
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  ا�� � اور ا�اد �� � �ر 
Islamic Economy & Concept of Mutual Cooperation 

  �� �ى

ABSTRACT 

Islam is the only religion which is complete code of life. The 

needs of human beings have been felt and addressed properly. In 

spite of created by only one creator humans are different in their 

potentials, behavior and attitude.   

Owing to this difference, the incomes of people are 

drastically different from each other. As a result, a few people are 

rich and well off whereas some are poor- being up to sustenance 

level. Therefore, people cooperate with each other to eliminate the 

class differences of social strata. In this perspective, Islam has given 

an invulnerable perfect socio-economic system. For mutual 

cooperation, Islam has also addressed the issue and suggested 

different steps such as madharabah, partnership and tenancy. 

 Bedsides Islam has also focused on secondary resources of 

mutual cooperation and support that are typically related to the 

personal concern. It includes: sacrifice, gift, free lending and Qarz-e-

Hasanah etc. It also reflects that the man gives precedence to 

congregational matters over his individuality which is an ample 

example of mutual cooperation. In fact, mutual cooperation is one of 

those key factors on which the edifice of prosperous society is built. 

All religions and ideologies have focused and emphasized on the 

mutual cooperation; however, Islam lays extra emphasis to build a 

strong and thriving human state. 

Keywords: Mutual Cooperation, Partnership, Mudarba, Sacrifice, 
Qarz e Hasna (Interst free loan), Lending, Tenancy   
  

____________________ 

  
*
�� �م ا��، �  ،�ار  

�
�
�

 ا�م آ�د ،��ر� آف �ڈرن ��
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ا� وآ� � د� � اور اس � ود� �دہ �ر �ح و�د �ف �� اور  ا�م ��

و�ہ � �ود � � � � �ظ � ا� � اور �� �م � � ر� �۔ ا�م � 

�اد �� اور ا� �� اور �� ا�� � � ا�اد � �ح و�د اور �� � � �� � � ا

� �۔ ا�اد �� � �اد ��ے � ا�اد � ا� دو�ے � �د �� �۔ ا�م د�� � �ر 

ا�ت اور  � � ��ے اورا�� ر�� � �� � � �� ا�اد و � �� �م � �ٔ

س اور �ا� � �� �� اور �م �وات � �وغ د� � � �� ��ے � ا�ر � �� ا�

 ا�اد ��ہ ��ل ز�� � � � ۔

�  ،� ا�ظ � �� � � اس � � ا� دو�ے � �د "ا�اد ��"�ح  � 

� � ،�د د� ،ا�اد � �اد �ا� � ۔ ا� � � � ان ا�ظ � ا� �ں � ا�ل � � �

 ا�� ��، و�  ،� � � اور ا�اد �� � �اد �� �د � � آ� � � ،��،

 ۔)١( �� ا�اك � �� � �� �ح و�د� �م ا�م د�

�و� � ا�ون ا��� � � �۔ �  ،�� ز�ن � ا� دو�ے � �� �ون 

� ا�ظ ا�ل �� � � � � �� � � � � � ‘‘ ��’’� ا�ون ا��� � � 

 ۔)٢(� �� ا� دو�ے � �� � � �� ا� دو�ے � د� �ل �� �

:  ِبَکذا هَتَکفََّل لَ  : �ن و� � ذ� دار ��۔ ُفالَناً  ةوَکَفال َکَفَل : َکْفالً : ا�� ��ر �

الِ �� ��۔ � �� � 
َ
  ۔)٣(� � �ل � ا� ذ� َتَکفََّل بِامل

� (General Guarantees) ا�اد �� � � � � ا�م � ا�ل �� �م 

در�ن �ون � � � ا�ار � � �۔ �رے ��ے ۔� � � ا�� � )٤(�ر د� �

� �� ��ا� �م � ا� � ��ان �  ،� �� � �م � � � �ر� را� �

 ا�ادا� دو�ے ر� دار �� � �� �ون � ا�ل � � �د �� �۔

� ا�ظ ا�ل  (Mutual Cooperation) �ا�اد �� � � ا��ى ز�ن  

 دو �� �ر �) � اور(  Mutuallyا� �،�� �د�، �ك ،�� �۔ � �� � د�

Mutual Fund  )�  �   �۔ ��  �   ا�ل �(���  ��  ��   ا� �   �ون ��
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�ا�ت � رو � � �� �د اور ��ہ � ��  �� �ون)�(Mutualism : �رف �ا

 ۔ )٥(ا�ر � دو�ں � ��ہ د� � � �� �

Cooperate م� � � � ،�� Cooperation�� ا�د � و�ہ  ،�ون ،، ا�اد

 ۔ )٦(� �ں � �� �� �

� � � � �رے � ار�د ر�ل  �� �� � ا�اد �� � � � � 

 :�ملسو هيلع هللا ىلص 

ُر النَّاِس ٔانَفعُ ((   )٧( ))لِلنَّاس همَخيـْ

 ۔)�� وہ � � � ان � �م ��ں � � ز�دہ � � � ��ں �(

� � �اد � � � ز�� � دو�وں � �د و�ون �۔ ا�� � � ا�ن ا�  

ز�� � �را �� � � ��ے � دو�ے ا�اد � �ج � �ا ا�اد �� � � �ور�ت 

�� و��� ا�م � � ا� � ا�م � �ر ا�اد �� � ذر� � �ف ر�� � 

ام اور ��ل �ت وا� ،�� �م � �� دى � � ا�اد � �ون � �وغ د� �� ا�ت

 ز�� �ار� � ا�ل � و� �د� � ۔

 :ا�اد �� � �ر اور �آن �ك

�� ا�اد اور �ون � �ى �� دى � � اور � �� ا�اد � ��  �آن �ك � 

� � ا�ل اور ��ن � �د � ا�ادى اور ا�� � � ا�اد �� � �وغ � � �آن �ك 

  : �ن �ا � وہ � �

ْ َعَ� اِإلْثِم َوالُْعْدَواِن َواّتَُقواْ ﴿ َ َتَعاَوُنوا ْقَوى َوال ْ َعَ� الّْربِ َوالّتَ َوَتَعاَوُنوا

  )٨(﴾اّ�َ إِّنَ اّ�َ َشِديُد الِْعَقاِب 

 اور � اور � اور �� �رى (� ��ں ) � ا� دو�ے � �د � (  اور �ہ �و

 ۔)� ا� دو�ے � �د � �و )(� ��ں

  ��� اور �� �ؤں � �ظ � رو� ڈا� � �۔  ،اس آ� �ر� � ا�� 
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اور  " بر"� �� �رى اور �ہ � � ا�ن � ا�� ز�� � � �  "امث"اور "تقوی"

 ۔)٩(� � ز�� � ا�� اور�� � � � " عدوان"

 ۔)١٠(�د �و� اور ا�اد � � ،اردو � � �ون � � � � ا�اد ��

� �ل � رو� � اس آ� �� � �� و� � ا�م �وردى ا�م ��  

  : � �ون و�� � �رت � اس �ح �� � �

ألن في التقوى رضا اهللا، وفي البر رضا الناس. ومن جمع بين رضا اهللا "

  )١١(" تمت سعادته وعمت نعمته  ورضا الناس فقد

�ٰى � ا� �� � ر� � اور � � �� ا�س � ر� �۔ � � ان دو�ں � (

 )ا� �دت اور �ش � � � � د�۔ � � اس �  �

 �ں � و��   تقویاور بر أ� � � ا�ا� � �� � � :  

التوسع فى فعل الخير، والتقوى: اتقاء ما يضر صاحبه فى دينه أو "

   )١٢("دنياه

�    � � ُاس � � ا�ب �� � د�  :اور �ى � � ��ں � �ت:�( �
�

� ود�

 )۔�ر ر�ں �

�� � � �� � � ا� � �ون � اور �ا� � �ان � �� �رى د� ��م 

�ں اور � و�د ،� � د� � �م �ہ و��د ��� ۔ � �ح �ر� اس �ت � �� � � ا�ر

� �د ڈا�۔  � � � � د� � ا� � � � � ��ں � �ص �ص ��ں � ��ں

� ا� �� � ا� �م � �ف � �� دو�ى �� � �م � آور � � � � اُن � �� 

  ۔)١٣(� �� �ون � �ت � ا�ل �� �ا� �� 

 � � � �� �ون و�� � �ى   اور � � ��   � آ� � ��  �آن

  ا�ل � �� � �۔

 هو الحکم الالحق عنو  ﴾Ä Å  Æ Ç    È ﴿ :االثم " 

   )١٤(" وهو ظلم الناس "العدوان"الجرائم، وعن 
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� � �ا� � � � اور ،�ہ، �ہ اور � � ��ں � �ون � �و( 

 )� �اد �۔ � ��  ا��ں‘‘ ا�وان’’

�ت اور در�ت ��ہ � � ا�اد � � � � � � ا� اِس �ون � 

 : � ا� � � ا� �� �اد � �ل � �� ��  �ن ��� � و�� ا�م ��

يعين  فواجب علی العالم ٔان ہوالتعاوُن علی البر والتقوٰی يکون بوجو"

نُ مهّ فـَيُـَعِلمُ  هالناس بعلم فی  هبشجاعت والشجاع ،هالغنی بمال هم، ويُِعيـْ

   )١٥( "ةالواحد رين کاليده، ؤان يکون المسلمون متظاهسبيل اللّٰ 

� ا� �ل � ذر�  ،�� � � �زم � � وہ � � ذر� ��ں � �د �ے(

�   �ے  ��ں  �د �   ر� �   ا�  ذر� �  ��   ا�  �در  �ے، �ون

�)ا� �ح ��ہ � � ا�ادا� دو�ے � �ون ر ا�ن �� (�� ا�

  ۔)�� �� � � �ت وا�ہ � ��ہ

  ۔ � � �رے � �آن �ك � �� ار�د �� �

﴿ " #  $ % & ' ( ) *  + , - . 

/ 0 1 2  3 4 5 6 7 8 

9 : ; < = > ? @ 

A    B C D E F G HI  J 

K L M N OP Q R  ST U V 

W﴾)١٦(   

� �ف � � � � ا� � �ق اور �ب � �ف �و � ا� � � � (

ا� � اور �� � دن � اور ��ں � اور (ا� �) �ب � اور  � � �� �

�ں � ��ں � � � ا� �ل �ا� داروں � اور  �وں � ا�ن ��، اور ا�

��ں �)�د�ں(� آزاد �ا�)� �چ ) � اور ��وں � اور �� وا�ں � اور
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 ز�ۃ دے اور �  ��  �ے اور �ز �� �ے اور  �را �� و�ہ �� � ا� و�ہ

 )وا� �ں۔

�  �  �   ز��  وہ �  �   د�  �ر �  �  �  �   �ر�  آ�  � اس �  وؤں

 ،�ں ،ا�ل (�م �ۃ، ادا� ز�ۃ) اور ��� و�� : ر� داروں، �ں ،�،��ا�م

��وں اور �� � �� �� � ز�� � � �م � ��رہ �� د�ر �ت � ا�� � 

 ۔ )١٧(�� �ر� ر� ��

� �  ��� اور �� � � �� �� � زور د� � ��ون � � � ا�م �  

�� ا�� �ر� � �ى �ى �۔ ا�م � ��� اور �� � � ا�اد �� � � ا�ل 

اور ذرا� �ر � � ان � دو ا�م � � �� �� ذ� � �ہ �ہ ��ت � ا�� � � 

  �۔

 :��ہ اور ا�اد �� � ا� ا�� ا�)(

 � �� � � � �ن ا� دو�ے �   ا�� ��ہ � �ون اور �� �� �رہ

�� �ون �� اور ا� دو�ے � � �را � �� اور � � �م آ� � � �� آ� 

�ردى اور ��  ،�ت � � �� � د� � �� �رے � �� �۔ ا� ا�� ا�ت و��

 �ون � �ش �ار � �� � � �۔

 : اُ�ت و�وات � درس ا۔

ا�ت � �اد �� �رہ اور �وات � �اد �ا� ى اور �وى �ق � � � ۔ ا�م  

د�اور ا�ن � �� �ا � �د د��۔ � �رہ �ء � �وع � � �م ا��ں � ا� �ادرى �ار 

  آ�ت � وا� �د� � ۔

﴿! " # $ % & ' ( ) * +   , - . 
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��! ڈرو ا� رب � � � � ا� �ن � �ا ��� اور ا� � �ڑے �د (

  �   �ر�  ا� اور �  �   دے  وا� �  �   ڈرو �   ا�  اور  �د�۔ �  �اد

دو�ے � �� � اور ر�ں � � �� � � � ا� �� � � � و� �ان 

  ۔)�

 :اور �م ا��ں � �� �� � ر� � ��ھ د� �۔ ار�د ر�� � 

﴿¬ ® ̄     ﴾)١٩(   

 )۔ �� آ� � �� �� � � � �م(

� �� ملسو هيلع هللا ىلصا�م � �� اور �ادرى اس �د � �� � � ا� �� اور اس � ر�ل  

 ا� � �   ا�� اور  �د � � �  � �� وا� دو�ى �م �۔ � وہ  ا� �م اور وا�

 � �ڑ د� اور �ل � ملسو هيلع هللا ىلص��ا� ر�ں � �ر  � ر� �ڑ �۔ �ر�   اور � رو�  

  �رے ��  � �رت �‘‘ �ا�ت ��’’� ملسو هيلع هللا ىلص � أ�ت � �� �ل � ر�� 

� �� � � آ�ز ��� وا�ر � �ا�ت � �� �رے � ر� ملسو هيلع هللا ىلص ��د �۔ �ر  

�� (ا� دو�ے � �� ��) � ا�ل � � �� �� � �م � �ا اور �ں ان � �� 

 اس ا�� �ل � � � دے دى �� � � ا�م �دار �۔

  :� ر� أ�ت � و�� اس �ح �� �‘‘ �ا�ت ��’’ �آن �ك � � آ�  

﴿J K  L M N O P Q R  S 

T U V W X Y Z[ ﴾)٢٠(   

 ا� �ل اور �ن � � �گ (  � راہ  �ا  � اور  � �ت �  و� ا�ن �� اور

 ا�   �ے،وہ  آ� �  اُن � �د� وہ �ں � �ت �� وا�ں � � د�ور

 )دو�ے � ر� �۔

�ا�ت � ر� �� ا� �ر� �ورت � � �� � � � � ��ں ��� � �  

 ۔  )٢١(ا�م ��� � در� � � ا�ن ا�اض ا�� � � � ��ن �روزہ 
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� ا�م � �م �� ا�� � � �� �ار د� � اور ‘‘ �ا�ۃ’’ڈا� �ر � �رى �  

 :اس � �� اور ��� ا� � �رے � � �

 �� � ��ن �� اور اس � � �� �� � ��۔��� � ��  ۔١     

 � �� � ��� � �دى �ور�ت ز�� � ا�ب ا� �� � اس �ِ�ا�ت ۔٢     

 � ذر� �ا � د�۔

 و� � روز�رى � �ج � � � ۔ ۔٣     

  )٢٢(�� و�� � �� ا�ل � � � ۔  ۔٤     

� �� � ا� �� �رے � ا� � � �� �ار د� �� �� ملسو هيلع هللا ىلص �ر ا�م  

  ��� �ون اور ا�اد �� � و�� �ں ���۔

َمَثِل اْلَجَسِد ، ِإَذا تـََرى اْلُمْؤِمِنيَن ِفي تـََراُحِمِهْم َوتـََوادِِّهْم َوتـََعاطُِفِهْم كَ ((  

   )٢٣( ))اْشَتَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلُه َسائُِر َجَسِدِه بِالسََّهِر َواْلُحمَّى

� اور � و�م � ا� د� � � �� � �  ،� �� � آ� � ��� (

� � �)� �ا� � � ا� � � � �� � � �را � (� �  � اس

 )� � � ��� � ۔ اور �ر � �

 :ا� اور �� �ر� � �

َيانِ ((     )٢٤( ))َوَشبََّك بـَْيَن َأَصابِِعهِ  َيُشدُّ بـَْعَضُه بـَْعًضا اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُـنـْ

� � ا� � � � � ا� � � � ا� �رت � � دو�ے �ا� �(

 )� ا� ا�ں آ� � � �۔ملسو هيلع هللا ىلص �� �� � اور آپ  دو�ے �

 � ار�د �ى �� ��� �ون � د� �۔

  )٢٥( )) َحتَّى ُيِحبَّ ِألَِخيِه َما ُيِحبُّ لِنَـْفِسهِ  َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكمْ ((

�� � � وہ ا� �� � � وہ � � � �� � اس و� � �� � ( 

 )�ے � وہ ا� � � �� �۔ � � �
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�� د�� � � �� ��ى �ون، ��  ،ا�م � �� ��� ا�اد �� � �� 

 ا�� �ون اور �� � �ون � � � �� ا� �� � زور د� �۔

 : ا�� � اور ا�اد �� � ا� ب) (

 ��  �   �۔ ��  ��   ا�  ا� �   ز��  ا�� ��   اور  ،ا�اد  ��ت  و ��

 
�
�� �م �ں � �ں �وى �۔ ا�م � ��ں � �� �� � � �� � �ى �� �� ا�د��

 ان � �ل ودو� � �� �� اور �ل �چ ��� � �� ��� � ا� �  دى �،

�ل �ں � �ل ا�ل �� � � � �۔ �ا �� � وا� � � وہ ار�ز دو� �� 

وا�ں � �� � �ے اور ان � � �ہ ا�ال � �� � اور �ل �� � �� � 

 �
� �

  :� � � دے۔ار�د �رى �� �

  ﴿¤ ¥ ¦  §  ̈    © ª «    ¬﴾)٢٦(  

اور � � �ں � ا� (� ان �) �ل �د � �و � ا� � �رى � � (

 )� �� �۔ ا�ارى �

ا�م � �ق و�ا� � � �م و� � � اس � رو � � �ن � �ض �� �� �  

�ن �� � داد ر� �ے � � اس � �د �ے اور ا� اس � � � � وہ ا� دو�ے 

� ز�� � ��د ر�۔ � ملسو هيلع هللا ىلص �� � � � � اس � �� دے۔ اس � رو� �� �ت �  

(� وہ � � � اور� ان �  )) هم منى وأنا منهمف� ا�ى � � � ((ملسو هيلع هللا ىلص� ��  

  � ا�ظ � ا�ر � ��� اس � و� ان � �ں ا�اد �� � � ��ہ �۔�ں) 

 :� ���ملسو هيلع هللا ىلص �ت �  �  � �وى � �ت ا� ��

  ِفي اْلَغْزِو َأْو َقلَّ طََعاُم ِعَياِلِهْم بِاْلَمِديَنِة َجَمُعوا َما  اْألَْشَعرِيِّيَن ِإَذا َأْرَمُلوا ِإنَّ ((

نَـُهْم ِفي ِإنَاٍء َواِحٍد بِالسَّوِيَّةِ    )٢٧())َكاَن ِعْنَدُهْم ِفي ثـَْوٍب َواِحٍد ثُمَّ اقْـَتَسُموُه بـَيـْ

� دوران � ا��ں � �� � �� � �� � �م � دوران ان � ا� و�ل (

�ے � � �، �  � � �� � � � � ا�ں � � � ان � �س � ا� ا�

 )ا� �� � �ا� �ا� آ� � � � د�۔



 94  ا�� � اور ا�اد �� � �ر

ا��ں � �ح آج � ا� ا� � ا�ال اور ا�اف � �� �� �� ا�  

  و�� اور آ�� � در� ا�ل �ے � ��ے � �� وا�س � �� � �� �۔

 :��ا�اد �� � 

ا�م � ا�اد �� � �� � �� �� ا�اد �� � � �� � و� � �   

  � � � درج ذ� �۔

 :�ر� ۔١

 �ر� ا�    �� �رت �۔ �� � �  �  ��   � �� � �را ا�اد ��

ل (���) �� � اور دو�ى �� � � �� �ر� �� � �م � � � ا� �� راس ا�

 ۔)٢٨(� اور �� � � � � � � �� �� �

    �رہ �   ب(�ب)’’ �ر�  ر۔  ‘‘ ض۔ �   از�  �وہ ��  �  �   فی ةضارب’’�

اس � ا� آد� � ��ذ � � � � ز� � � �� � � �� � �۔ �� ‘‘أالرض

 ��  ��   ��ہ  اور �  ��   �ا �  ��  �   ودوڑ  �وگ �   ا�  آد�  دو�ا  اور �   د� �

 ۔)٢٩(�

 :�� �ب � �ں � ا�ل � � �آن �ك �

  )٣٠(﴾ Ï Ð  Ñ Ò ﴿ ۔١        

 )اور � � ز� � � �و۔(

  )٣١( ﴾ J K L M N O P QR﴿ ۔٢        

 )اور � دو�ے �گ ز� � � �� � �� ا� � � �ش ��۔ (

� � � ۔ �ر� � � �ٹ ‘‘ �ر�’’ � ‘‘ �اض’’ �� � رو � �ر� �  

� �� �۔ اور د� �۔ �ا �ر� � ��� دار ا� آ�� � � � � (�ٹ �ٹ) � � ��� 

�� � درج �۔ � � �ر� � � �ر�  ا� �رو�ر � �� � ا� � و�� � ا�

  � �� �ار د� �۔ملسو هيلع هللا ىلص   آپ� �  ،� �ں � آ� �
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 :� ���ملسو هيلع هللا ىلص  آ�ت

  )٣٢( ))َواْلُمَقاَرَضُة، َوَخْلُط اْلبُـرِّ بِالشَِّعيرِ إَلى َأَجٍل،  اْلبَـْيعُ   َثَالٌث ِفيِهنَّ اْلبَـرََكُة،(( 

 )۔�� �وں � �� � �ت � � � �� اور ا� دو�ے � �� �ض د(

� � ار�ب دو� وہ � � � �س ��� �� �� � � �ر� �رو�ر � �  

�� � �رو�ر � دوڑ د�پ �� � ا�� � ر� اور �  �آ� � � وہ �� �ر � �ور

 اور �� ا� � � � �ر� �رو�ر � د�� � �� �� � � �� � � وہ  � �دار

� ��� � �وم �۔ �ا دو�ں � �� دو� �� اور �� ��� � �وم � ا� � � 

 ا�� � � �ِ �ك اور ا�اد �� � � �� �� �۔

 :��� �  �ہ و� ا�

�و�ِ �� � � � � ان � � ا� �ر� � وہ � � �ل ا� � � "

� اور � دو�ے � � � اور ر� �ى � �� �� � �� � �� � 

  )٣٣("۔� در�ن �  �دو�ں 

 �داروں � �� � �د � �۔   � �ر� � ذر� ا�� �� � � �� �،

��� ���ں � ا�اد �� � اور ��  ،��ے � � روز�رى � �� � � ۔ �

 ز�� � � �� � �آ� � اور � �� �ت ��� دار۔

 :��ِ �و� ۔٢

س ا�ل دے أ�ر� �رو�ر � �م � � � � � �ر � � ا�اد ا�ر ا�‘‘�و�’’ 

� �� �� �۔ اور ا� دو�ے � � و� � �� � �� � اور � و�ن � 

۔ اس � � �� � � � اس � )٣٤(�و� اور اس �� � �م ��ت � ذ� دار � ر� 

  �رو�ر ى ا�ر � � �وات � �ر � �۔

 :��ِ �� ۔٣

  ۔)٣٥(اور� و�ن � � �� �ںا� �رت � � � � � ا�اد �� �ں  
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  : �� ��� � اس � � �� �م � �� �

  )٣٦( "بالتـََّقبُّل ةبأالعمال وشرک ةأالبدان َوِشرک ةُتَسمَّی ِشرک" 

���� (� �م �ل ��) � � � ،ا� ��ِ ا�ان(
�
 ۔)�� ا�ل اور �� �

 :ا�ا� � �� ا�� � و�� � � �، ا���

التقبل، کالخياطين والصباغين يشترکان علی ٔان يتقبال  ةوتسمی شرک" 

  )٣٧("ماهالکسب بين أالعمال ويکون

���� � � � � دو درز�ں � دو ر� ر�وں � اس �ط (
�
� �� � �� ��

  ۔)�م �ل �� اور �� دو�ں � �ك �� �� �� � � ��ں � 

 : �� و�ہ ۔٤

 ’’   � ا�اد � در�ن �وى �  �‘‘�ل ’’ �رت � �م � � �  اس‘‘�� و�ہ

و� اور � وا�ب �� � ��� � اور �� و�و� اور � �ن � � �ا� �� 

  ۔)٣٨(�ر� 

و�ہ � �� � �ل � �� � �ل �ى � اد�ر ��ا �� � اور �و� ��  

 �� � � � �رت �� �� �� �ہ � آ� � �وى � � � �� �۔ �ن �

 ۔)٣٩(�

 ،��ت ،� �� � � ۔ � � ا� ��، ��‘‘ ا�اد �� ’’ �� � ذر�  

 � �� � اور اس �ح � � � ر��ت �� آ�  ا�د اور ز�� � د� � �ت 

�۔ �ر� ����ں � � �رو�ر � � � � � ا� دو�ے � در�ن �� �و� � 

ا�اد ��ہ � آ� � �د �� � �۔ اس � �وہ ا�م � ا�اد �� � زور د� �� 

�� � �ا� � �� � � اور ا� ��ار ��ہ � �م � � � �ح � ا�ا�ت 

 ��� �۔
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  : ا�اد ��ہ اور ا�اد ��

 :ا� � � � � ا� �� ۔١

 �ل وا�ف � �� ا�م � � � � �ق � ا�ل � � �۔ � � � 

 � آ� اور � د� � �� � � � ز�د� � �ے � ��ار � ا� � � ۔

   :ار�د �رى �� �

﴿ ̧ ¹   º»  ﴾)٤٠(  

 )�ازو � ڈ�� �� ر� � �� �و۔(

  : � ار�د ���ملسو هيلع هللا ىلص ا� � و�� �� �� �ر  

  )٤١( ))النَّاِس َأْحَسنُـُهْم َقَضاءً ِخَياَر   ِإنَّ ((

 )� آد� وہ � � ادا� � �ظ � � �۔(

� و� ا� � � � � � �� �� اور د� و� � ز�دہ د� درا� ا�ر � �  

�� ز�د� � � � � در� � اور اس ا� � ذر� � ا�اد �� � �و غ � � اور ��ہ � 

   �� � �د � � ۔

 :ا�ر ۔٢

�ردى � � � � در� � � � � � � � ا�ن ا� �� و�ورت �   �� �� �

 ۔)٤٢(� � ڈال � ا� �� � و� � و� �ورت �رى � دے

  � ا� � � � �ن ��� �۔   ا� �� � �� �ام

  ﴿ É Ê Ë Ì  Í    Î   ÏÐ  Ñ Ò Ó Ô 

Õ Ö ×﴾)٤٣(  

وہ ا� ذات � دو�وں � �� د� � ۔ ا� � �د �� � �ں اور � � ا� � (

 )� � � � ا� � �گ �ح �� �۔ اور � �  � ��
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� درا� ا� ا�ن � � � � �ل و دو� � � � � �� � � ا�ق � �  

 � � � � � اور اس � ا�ر � ا�اد �� � � ��ا� � دو�ى �� �ور�ت � �چ 

 �� � � � �۔

 :�ض � ۔٣

ا�ق � ’’ �ض � � � ا�ح ا�ل � �۔ا�اد �� � � �آن �� �  

� � �� ‘‘ � ض �’’ اور �ون �� � و�� � � ا� � اور �ر آ� و� ‘‘ � ا�

� � و� �� روا� � �� ذر� اور �� و�دار ا�ن � �ر� زرا� � � �رو�ر � � 

 : و� �۔ �ض � � �رے � �آن �ك � ار�د �� �� ��

﴿ã ä   å æ  ç è é ê ë ì í î﴾ )٤٤(  

 اس � اس � د� �  (  � �(� اور �ص �) �ض دے � وہ �ن � � �ا

 )�ت � � (� �) � ۔   اس � �  �ے اور

 �� )٤٥(�ل � �� � � د�‘‘ � �ض’’ �آن �� � آ�ت � رو� � ،

، ا� آپ � �ل � �� � � � � � � �� اور �ج )٤٦(�ورت � اور �ج ا�اد � د�

 ۔)٤٧(� در�ن وا� � � درس د� � �

 : اد�ر � د�/ و� � �� �و� وا�اد ۔٤

� رو� � ا��ں � روز �ہ ا�ل � �وں  ا�اد�� � � �ر د� � اس ا�م � 

� �� �ورت � � د� � ا�اد �� � ز�ے � آ� �۔ �آن �ك � ا� ��ں � 

  � �� � و� دى � � � �ر� �� � د�۔

﴿F GHI J K L M NO P 

Q R S T﴾ )٤٨(  

� �� � ان �ز �� وا�ں � � �ا� �ز � � �� � � ر�ر�رى  (

 )�ورت � � ��ں � د� � �� �� �۔ �� � اور �� 
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 �� �  �   � � ��ں � �   �� اور � � �  ا�� � �۔ ��ن  ا� و� ��ن:

 ۔)٤٩(اور �م �ورت � ا�ء � ��ن �،� � ��ہ �۔ اس � � �ظ � ز�ۃ � ��ن �

 ��ن � �ى �م � اس �ح �ن �� �۔ ، �                  ا� ا��

   )٥٠( "لألمر  واألسباب الميسرة  هواإلمداد بالقوة واآلالت "

 )آ�ت اور � ا�ب � ا�اد �۔ ،� ��ن � �م � � �ت (

ا� � اس � ا�ع � � �ر� � �ف �� � � �  اور� � اس � �  

 ۔)٥١(اس � � � �� روا� اور �دار � ا�� وا�اد � � ��ہ �

�� �� اور ا� � � � �  ،� ذ� �ار � د� ا�م � � � اد�ر � �� 

� و� �ر� � �ورت � آ� ر� � اورا �م ا�ل وا� ا�ء � د� � � �� ا�� ا� 

 رذ� �� �۔

��ت � دور � اور � � � ، �ض � ا�م � ا�اد �� و�ون � � �م و� � � 

� �� ا� �� � وآ�ن � �ا ا�� �ت اور ا�ل و�ا� � رو� � ��ے � 

�و� (ا�اد ��) � اس ا�ل � اس �ح را� � �� � �� � � دو�ے � � 

� ۔ ا� �� اداروں � � � �� � � �� � � �� اور � � �ش �ل ز�� � �

� �ا� � ذر� دو� �  ،� � �� � �ورت � � � دو� � �ا� � � � �

ذ�ہ � �� � �� ا�م � � �ورى � � � � ا� روزى �د �� اور �� � �� �م 

 �ے۔
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  �ا� �ت و  �ا�

 �� ز�ن ا�م آ�د ،�� � ،ا� ��ن   )١   ،ء٢٠٠٨ ،�رہ ��ى � ا� ، ٨٣ص:

  ١٥٠ص:  ،�اد�ت ��س  ،وارث ،، ��ى١/٢٢٥ص:  ،�� آ� ،د�ى

  ١٣٧/٧١ ص:  ،ء�٢٠١٠رچ  ،��� ��ن ا�آن ��ر ،�� ا� �رف ،زا� � ا�ان  )٢

  ٧٦١ص: ،� ن ،�� � وادب ��ر ،ا� ،�ف��   )٣

  ١/٢٠٥ص:  ،ھ ١٤٠٩ ،ا�� � ��ر ،��، � �د ر�ى ،ا�د� ،�� � � ا�ر  )٤

٥(  ��  � �
� ،ڈا� ،�

�
  ١٢٨٩:ص،١٩٩٤ا�م آ�د، ،ز�ن �رہ ��،اردو ڈ�ى ى�� ا���

  ٤٥٦أ�، ص:  )٦

 ����  ،ر�ض ،ا� ا�ٔو� ،ا�ا��ن � ا�   )٧
�
�:  ، ��٦/٥٨ :ص  ،ء١٩٨٨ ا�رف �

٥٧٨٧  

  ٢: �رةا��ۃ  )٨

  ٤٧٦ص:  ،ء٢٠٠٧،�ج ا�آن �ز ، ا�د�ت ا�م ،ڈا�� ��ا�درى  )٩

  ٤٠١ص:  ،��س �اد�ت ،وارث ��  )١٠

ء، ٢٠٠٤ ،دار ا�ب ا�� �وت ،نآا�� �ٔ�م ا� ،� � ا� ا��رى ا�� � اهللا  )١١

    ٥/٤٥ص:

��� ا�ا� ،أ� � � ا�ا�  )١٢ ���
�
�،�� � �� �و���

�
����� � ا�� ا� �   ٦/٤٥ص: ،وأو�ده �

١٣(    �
� �

    ٣/٣٣ص:، ٢٠٠٢ ،�و� � �  ،�رف ا�آن  ،�  ،� �

    ٥/٤٥، ص:آنا�� �ٔ�م ا�  )١٤

  ٤٦، ٥/٤٥أ�، ص:  )١٥

  �١٧٧رة ا�ة:   )١٦

  ٤٨٠ص:  ،ا�د�ت ا�م،ڈا�� ��ا�درى  )١٧

    �١رة ا�ء:  )١٨

  �١٠رة ا�ات:   )١٩

  �٧٢رۃ ا��ل:  )٢٠

�ة ا� �و� � � ،��� ،� ��  )٢١   ١/٢٧١ص: ،ء١٩٨٥ ،��
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٢٢( �� و� � ،ڈا� ،�ر � �رى    � ا� ��� � د�ل �  ،��ر �� ،�� ز�� � ���

�ن اور�� �ا�، ��� ��ن  ،�ت ا� ،�� ، ١٧١ء،ص:١٩٩٩،�� ���ى

  ١٢٩/٤٣،ص:٣، �رہ � �٢٠٠٢رچ ��ر  ،ا�آن

٢٣(  وا��، ا�، �ب ا� وا� 
��

�� و�
�
 داب، �ب �ا� ا���

�
: � �� ،�٢٥٨٥  

٢٤(   �٤٦٧رى، ا�� ا�، ا�اب ا��، �ب � ا�ٔ�� � ا�،�� � :  

٢٥(   �ب ا�� � أن � �ل ا��ن أن ،�ب ا��ن ،� � ،ا�م �  � ���ٔ�     �   � ��

��
�
  ��٤٥ �: ،� ا�� ��

٢٦(   �٥رة ا�ء: 

٢٧(  ا�� �ب  ،�ب ا��،ا�� ا� ،ا�م �رى 
�
  ��٢٣٥٤: ،�� وا�وض� � ا�م وا��

٢٨(   ٣١٠ء، ص:١٩٨٤ ،ادارہ ا��ت ��ر ،ا�م � ا�دى �م ،� ا�� ��روى 

٢٩( ���ح ا� ،ا�� ا� � �د � ا�ا��ر � �   � آ�د � � �ر�� ،�ب ا�ر� ،ا��

  ٥٢٣/ ٣ص:،س ن،�زار

٣٠(   �١٠١رة ا�ء:  

٣١(   ١٠:�رة ا�؛ �٢٠رة ا�� : 

٣٢(   ��٢٢٨٩: ،وا�ر� �ب ا�� ،�ب ا�رات ،� ا� �� ،�ا� ���  

٣٣(   ٨٩س ن، ص:،ر�� ر�� � ،��، � ا� ��� ،ا�� اهللا � ،���ى� د و� اهللا�ہ  

  ٣١١ص: ،ا�م � ا�دى �م ،� ا�� ��روى  )٣٤

٣٥(  ��ٕ �، :�٣١١  

  ٦/٥٦ء، ص:١٩٨٢ ،دارا�ب ا�� ،�ن ،�وت ،�ا� ا�� ،�ؤ ا�� � ا�����  )٣٦

�ا�  ،ن ا�� ا� ا� � � ا� �������  )٣٧ � �� � � �� ،ا�ى �ح �ا� ���ا�� �و���
�
� 

  ٣/٧س ن، ص:  � ا��،

  ٣١١ص: ،ا�م � ا�دى �م  )٣٨

�ا�  )٣٩
�
  ٣/١١ص:  ،ا�ى �ح �ا� ا��

  �٣٥رة � ا�ا�:  )٤٠

  ��٢٣٠٥: ،ة�� وا�� ��� ا�و��و�ب ��ب ا�� ،�رى  )٤١
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 ء، ٢٠٠٦ ،� ا�م ��ر،ا�م �رت اور � د� � �� ،��� � ا�� ��  )٤٢

  ٣٣ص:

  �٩رة ا�:  )٤٣
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Rights of Women  
(in the light of Islamic Teachings) 

 ڈا� �� � �د�ہ       
  

ABSTRACT 

Before the advent of Islam, women were living in worst 

conditions during the Era of Ignorance. Daughters were buried alive. 

Women were openly sold in the market. A woman was just a source 

of enjoyment for males and nothing else. She had no basic rights. 

Even she had no share in inheritance.  

In human history, it is Islam that for the first time gave due 

respect to woman by providing her basic rights and proper status. 

Islam believes in equality of men and women – ‘Equality’ does not 

mean ‘to become identical’. 

Women’s rights in Islam pertain to Spiritual, Economic, 

Educational and Legal Rights. A woman can adopt any profession, 

she wants. Thus, she has got full freedom to live a happy and 

peaceful life.  

Unfortunately, there are many people who believe that 

because Islam gives men the right of having authority over their 

wives, therefore, men are superior to women and that men have 

priority over women in all matters. The fact is that according to 

Islamic teachings, men are not superior to women; and so women 

are not superior to men. There is no gender discrimination in Islam. 

Allah Almighty states very clearly in the Holy Quran that superior in 

His eyes are only those who have more taqwa (fear of Almighty 

Allah). 

Keywords: Women’s rights, Spiritual rights, gender discrimination 
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�

 �ا� اس � � �  � �ر � �۔ اس � � ان � �د��
�
�
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��ن ا�  �رات ر�  ا� ��  ا��  ا��  �ى � �و�د �رت � �رے ��
�

���
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 :  � �� �   ��  

 �رت � � � �اوا   " � آگ � � �� اور �� � ڈ� � �ج � �، ��

  ��   �ورا  ۔ �   آ�ت ا�ل �ى �
�

 د�  و� �  �   ا�د  �م �   ان ��  �   �رت ��

 � �: دو �ا� � �رتاو�� � � �۔   � ��� اد�� ��  ��،  ��  �د � ��
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� �
: ارو� �رت �  ،�ر� � ��ن �� �� � ��   �ال ��
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� �
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)   � اور � ��ى � ان �� �ہ اور � ��  � �رے دن ر� � اس � ��
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   )� داب دے � ��  �ل �� ��� اس

:     �ت �  � �� ���  

نَِّساِء َأْمًرا، َحتَّى أَنـَْزَل اللَّـُه ِفـيِهنَّ َواللَِّه ِإْن ُكنَّا ِفي الَجاِهِليَِّة َما نـَُعدُّ ِلل((

    )٤( ))َما أَنـَْزَل، َوَقَسَم َلُهنَّ َما َقَسمَ 

 �ر�ں � �� �ا( �� 
�
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�
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" � � �  �ارى اس �ر �� �� � � ا��
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� �

� ا�

 ً ��
�
��� �ں � � �� � � � ا�ام  �� � �� � � ��� � وہ اس � �د�ہ �� �� �۔ ��

 �وت اد� ٰ �� � اور �رت اس � ار�ب �ے � اس � �داش  ��� ا�ح ��
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 ا�زت �  �� اور �� ��
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���� �رت �رت � � �پ �ل ��ارى � ��

 اس � � �ا ، اور  ���  �� � آدم ���� �� ��� �د � � �� � � �پ ر�۔ ��

� �   � � �ہ �� �  ���� � �رت ��� � �
�

�  �   )١١( "۔ آدم � ���

 اور�ت  و�� �ا� ����  �
�

� اورآگ اور��ں � ز� ، �ں � � � � و��

 آگ� � ا� اورا� ز�ہ ر� � � �ف �و� � �� � � ا��و� �� �،�رت � � 

اورا�وہ �و� � �� � � �ا�  ۔�رت � اس � �� � ز�ہ � ��اور  �� �د � �

 ۔ )١٢(� � ��ں � �ا� � � ��د �  �ن�و� ۔ � � � �� �� �� � 
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 :� �    �و�ن � �ر � �راج � �رت � �رے ��

"  �ر �� �
� �

 �� � ا�  ر� اور �ا� �� �ر �� �
� �

 ا� �پ � ا� �رت �� ��

 ر�، �د �ر � �  �ر �� �
� �

�ں � ا�
� � �ہ �� � � ا� �� � "۔ � � ر�اور ��

)١٣(
  

 : �  اور � � ��   �راج ا��

 �رت " �  ��� اور �ت �� �ہ �، �ف �� � �� �� ��� �رت � ��

�ے، � �را�   � ا� �� � �� � � دو�ے �� � �م � � �� � ��� �

"۔� �� ا� ز�� � دن �رے �ے
)١٤(

  

  �رت �� 
�
�
�

  ا�م � آ�

 
�

� �ق د��  �م �� �� � ا�م � �رت � �� � �
 �ن �

�
�� �

�
� اور اس �  ،������

 �ز ر� �� ا� �ت   � � � � وہ ��ے �� � �ن � ا�� و�� �����ں �� � ��

 
�
�    ��۔و��� � �� �� � اور � � � � � � ���

 � اس � ا�م � اُس � 
� �  � ز��

�
�

�
�رت �� �ن ا�� � �� و�ر اور �غ ا��

 � وہ �م ��� �ق � �
�
� � وہ � �۔ �� اُس � ا� � � � �ار  ،�و�ر ���

 ر�
�

�� � � � ��ں � �� ا� ذا� �ل و���� �۔ �� � ��� � �رت د���۔ د�� �� � � � 

�۔ اور اس � � ��ں   اس � � د��� � ۔ �ح �� �� � ا�زت دى۔ ورا� ��  � � � د�� ��

 � ��ے � �� ا�ام � �ار د���۔   � �
�

  � �ح � و��ك �

�ا� � � � � ��  د� ا�م � �رت �ا� او� �م �� �� �ا �

 �ر�ں اورا�اور ا� ا� � � ۔  �� � � اور  � � �ا ��   �آن ��� � �رے  �� ��

 ��� �� :� �� �زل “�رة ا�ء  ’’�رت ى �ر  ا� �� � �� �� ��� ��   ۔ �آن ��

﴿ ml  k   j  i  h﴾ )١٥(  

�  اور ان ( �ر�ں ) �(  ان � �دوں � �� � ��  �  � �ق ��  � و�� ��(
   

 وہ �م �ق �ل �د
�

 �۔  � ا�ام ِ ��
�

  �� � � � د��
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 اور � ا�    � ��ن �:�� ا��

﴿µ´  ³﴾ )١٦(   

�ر �و ( �
� �

��� � �د و �ش ا� )اور ان � �� ا� اور ا� ��
 

  

  ��   اور  ورا�  �ت �   �� اور ��  �   �دوں �  �   و�ں �  ��   ا� �   آ� �

: � ����    �ر�ں � �رے ��

﴿   *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

4   3  21      0  /  .  -  ,  +﴾ )١٧( 
  

 اور (  � � �ں �پ � اور �ا� داروں � �ڑا، �دوں � � � � اس ��

 � � اس ��  � � �ڑا �ں �پ � اور �ا�اروں �، �اہ �ڑا  �ر�ں ���

� �ا � )۔� ��� ز���دہ � �ر ��
 

  

 �ى �ا� � �� �ر�ں اور  � �
� �  �  � �ف � دوڑا� ��

� �ہ ا�د�� �
�

� � ذ�

 را�� � � ۔    � �ق � �رے ��

� 
�

 �رى اور �
�

�ہ �  �    �ت ا� ���
�   : �� روا��

َجاَء رَُجٌل إلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه! ((

َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن َصَحابَِتي؟ قَاَل: أُمَُّك. قَاَل: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: ثُمَّ 

 ))اَل: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: ثُمَّ أَبُوكَ ُأمَُّك. قَاَل: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: ثُمَّ أُمَُّك. قَ 
)١٨(  

 � � ر�ل ا�م ( � �� � � � � � ز���دہ � � � �؟ آپ  ملسو هيلع هللا ىلصا��

�ى �ں �۔  اس � �� اس � � ؟ آپ  ملسو هيلع هللا ىلص �
�

� :  � �ى �ں  ملسو هيلع هللا ىلص� ���� �
�

� :����� � �

�ى �ر �� ، اس � � ؟ آپ  �
�

 :  ملسو هيلع هللا ىلص�۔ اس � � � � �ى �ں � ۔  ’’ � � ���� �
�

�

�۔ آپ � � اس  �ے �پ � ملسو هيلع هللا ىلص�� �� در���� �� �
�

�  :�    ۔)� ����

 �ت � 
�
�

�
�ں � � ملسو هيلع هللا ىلص� ا�� � اس � � ��� � �ك ��� ��

 �� �ورى �و �ار دے د���۔  �  ا� ��� � �ن ��   اُ�را � اس � ا��
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  :� ار�د �ملسو هيلع هللا ىلص  آپ 

   )١٩( ))َأَكَمَل الُمْؤِمِنيَن ِإْيَمانًا َأْحَسنُـُهم ُخُلًقا َوِخَيارُُكم ِخَيارُُكم لَِنَسائِِهْم ُخُلقا((

�ن (  � وہ � � � ا�ق � � ز���دہ ا� �ں۔ اور ا�� � � ا�ر � �� ���

 �ر�ں  ا� �  � ��   وہ  �گ �  �  �  ��   وا�  � ��   ��ك ��  �

    )۔�ں

 �  � �
�

 � د� � �
�

�وں � رو�ى �� وا� � � � ��  �  �رت � و��ك �� ا�م � � ��

 ��۔  � � � ز���دہ   ���� �� �:  اور �اں ���
�
�����  

رُ  متاٌع، اهالُدنْياَ ُكلُّ (( نياَ  َمَتاعِ  َوَخيـْ  ))حةالِ الصّ  الَمْرَأة الدُّ
)٢٠(  

�ى � ( � �ت �� ��  �
�

 ا�� � �  ا�� � ۔ اور اس � ��� � ُ� � ُ� ا�� �
�

  ۔)د�

�ى �  � �ل � �چ �� � �دت اور  �د � �ا� �۔ � � ��  ا� و�� ا�م � � ��

 � � ا� و�اب د��� �� �۔ 
�

 � د�� �� 
�

�ُ  

  � ار�د �۔ملسو هيلع هللا ىلص  آپ 

لْن تُنِفُق نـََفَقًة تْبَتِغي بهَا َوجَه اِهللا إال ُأِجرَت عَليهَا ِفي ما َتْجَعُل  إنك((

   )٢١( ))ِفي َفِم امرأَِتك

 � �� � � �چ �و� اس � ا� و�اب د��� اهللا � ر� �ى �� ��� (

 ڈا�� ُاس � � ��  ْ
�

�ى �ُ� � �ں � � � � � ا� �� � ا� � �  �� �، ��

  )و� ۔ �

� �� ۔ � � �پ � � ا�  ��  � �
�

� � �
�
 � �� �� � �ح اس � �� � �� ا�م ��

 �۔   � �
�

�ر � �
� �

 � ا�
�

  � ار�د �۔ملسو هيلع هللا ىلص  آپ �� �� � �ح ز�د� � ��� � د��

  ۔ )٢٢( ))َمرُدْودٌ ِإَذاَزوََّج ابَنَتُه َوِهَي َكارَِهٌة فَِنَكاُحُه ((

 � �ح  � � اس � �� � �ف � دے � اس � �ح �دود �
�
�   ۔ ) (� �پ ا� ��

�ا � �ق � ادا   ا�م � �رت � ��  ُ
�

�ى � �ق ادا �� � � � � ا� �� �ں � ��د�� � ��

�۔     �� � �ا� �ار دے د��
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  � ار�د �۔ملسو هيلع هللا ىلص  آپ 

ِلَربَِّك عَلْيَك حق�ا، َولِنَـْفِسَك عَلْيَك حق�ا، َو ِألَهِلَك َعَلْيَك حق�ا، إنَّ ((

))فأعِط ُكلُّ ِذْي حقٍّ حقَّهُ 
 )٢٣(    

)ً ��
�
����� �ے ا� �� � �� �

�
�ے � � � � �، اور � �

�
�ے رب � � � �، � �

�
� � 

 �ار � � (�رى �ح ) ادا     )� ۔� � � ۔ �ا � � ا��

 آ� � :  �� 
�  اور � ���   ا��

رُُكم ِألَْهِلي((   رُُكم ِألَْهِله َوأَنَا َخيـْ رُُكم َخيـْ  ))َخيـْ
)٢٤(   

)  �� �   ا� �، اور ��  � � اور ا� وہ � � ا� � وا�ں � �� �� �

 � � � �ں  )۔� ا� � وا�ں � ��

:     �ت �  � �� ���  

َواللَِّه ِإْن ُكنَّا ِفي الَجاِهِليَِّة َما نـَُعدُّ ِللنَِّساِء َأْمًرا، َحتَّى أَنـَْزَل اللَُّه ِفيِهنَّ َما "

   )٢٥( " أَنـَْزَل، َوَقَسَم َلُهنَّ َما َقَسمَ 

 �ر�ں � ��( �� 
�

�� ���  � �ا  � دور ��
�

�
�

�ں � � ا� �� � ان  �� � �� 
�

 د�� � �
�

�

�۔   � � � �ر �� � �ر ��  اور ان � ��  ا� �ا���ت �زل ��    )� �رے ��

   � �ق � ��ارى  �رتا�م � � ��

  
�

 �   �ا�م � �رت � � �رے �ق د��  � � �ق درج ذ�� �� �:  

 رو�� �ق )١

 �ق �� )٢

������ �ق )٣
�
�

 

 ��� �ق )٤

  �رت � رو�� �ق) ١

 ��   � ا�م � اس �ا� � �رت اور �د �� �ں � رو�� �ق � � �،

 ا� �� ��  � � �آن ��� � �۔ �� ��  � �
�

� 
�
  � ار�د �:  ���
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﴿  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

 6 5 4 3 21 0 /< ; :  98 7   =

>﴾)٢٦(  

 اور ا� �ن � اس � �ڑا  ۔ا� رب � ڈرو !�� ( � ��  �ا �  �ن � �� � � � � ا��

 د۔ ���� � � ��  ��  ��
�

 اور ان دو�ں � � � �د �رت د�
�

 � ڈرو � � ��    ۔ اس �ا

�   ا� � �� �   دو�ے  � ا��  � �ت � وا� دے �  ر� و�ا�  اور ۔

 �� � ا� � � �ا� � ر� �۔ � �
�
� �و۔ ��

�
�   )�ڑ� � ���

 اور �م �  :  ا� �� و�� ا�� ٍ�� ���  

﴿  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

   à  ß  Þ﴾ )٢٧(   

�ں  اور وہ ا� �( ��� �  اور ا� � ان �� �
�

����ں �� �  �رى � � �� � � � �رے ��

 اور ا� ا�  اور �� � ��
�
� �� �� � ���

�
�
۔ �  �� �� � د�� � ���

�
�
  ���

�
� ��(  

 ا� ��ۃ ا�ا� �ح �ر   � ��ن �:   ��

﴿  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y

k  j  i  h  g   f  ed﴾ )٢٨(   

) � �
�

 � �ے �، �اہ وہ �د � ��� �رت ، ������ � وہ �� ا� � د� �
�

� � � �

 �   � ا� ان  ��ں � ان  ا�� (   ( آ�ت ��  � اور �
�

 � �ا�  ز�� �ہ
�

���  ��

 ا�ل � ��  �   ۔  )�� ���

 �ت وا� �ر � �� آ�� � � رو� � �ا� � ا�م �د �ر� �� آ���ت � ��

 ��۔ � �
�

� 
�
��� ��    اور �رت � �ت ��

   �رت � �� �ق) ٢

�   آج �  �  �  ��   وہ  ا�م �  د��  �ق  ��١٥٠٠ ��  �   �رت �  �ل

 
�

� �دى �ہ ۔ د�� �
�

� �  � �، �اہ وہ �دى �ہ � �� � �
�

� � �۔ �  �ن �رت ��اد ��� وہ  ۔ا��
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 �د ��   �� � � ا�� �
�

 وہ �م � � � ��ى � ا� �� � ا� �ل � �رے �� �
�
��

  �۔ 

  ��� � � � �  � ا�زت ��� :   ��� ام ملسو هيلع هللا ىلص ��
�

   � ا�رہ د��

  )٢٩( ))َقْد َأَجْرنَا َمن أَجْرِت يا ُأِم هاني((

  :  � �� ���   اس �رے �� �
�

  ڈا� ذا� ��

� و�و� � � آج ٍ � " �ل � د��� � ، �  ١٥٠٠ا�م � �رت � ��اد � ���

 � �رت �  � ��  ��  �
�

 آ� � ۔  �١٨٧٠ ���  "ء ��
)٣٠(

   

ِ  �  د�� ��  ��   دو�ے �   ا� �  ��  �   �رت �  ��  �  ��  � ا�م �
�

 ۔�

اور �رت � �� � ذ� دارى �� ۔ ا�م �م � �� ذ� دار���ں ��ان � �د � �� �� � 

�ں � �� � � وہ اس � �م �ور���ت  �
�

 ذ� دارى اس � �پ ��� ��  ��۔ �دى � � �� � �
�

� ��

 ذ� دارى � ِ  ۔ اور �دى � � �� اس � �� � �ف � � �� � ۔ ا�� �رى ���

 ، � اور ر� � � �و� �ے ، اور اس � � ا� � �ں � �
�
�  � �� وہ اس � �� ��

 ��ت ��  � �رت � ا� روزى �د �� �ے � ا�م        �۔ اور ا� �ا�ا� ا�� �
�

�ا ��� � ��

۔� رو� �  اس ا� � �
�

�   

 � �رت � �م �� � ��ى � � ��  �� 
�  � �۔ ��آن و��� � �

�
� وہ �م �� ا �

� ��۔   � اور ا�� �ود � �ظ �� ر� �� ��

  � ��   ا��
�
� �� � �  � اور ا�� ��ے �� �

�
�ر � �  �� �

� �
 � �، �رت ا� � � ��

 ��  �� � � �  ���
�
�� � �  �

�
 ڈا�وں اور ��ں � �ورت �� �۔ ا� �ح � � �

�
�ا�

 � � � �م �وع �� �۔   ا��ہ � �� �ورى �۔ �رت ا� � �� � �
�

 �ا� ��  

۔  � �� �   �رت � �رو�ر ��رے �� �
�

  ڈا� ذا� ��

 �ں ���ں � ا�ط � �� � " �  �۔ �� �
� ا�م �رت � �رو�ر � ا�زت د��

"�پ ، �� ، ��� �� � �د �� �� �� ۔  ، و�ں ا� � �م �د 
)٣١(
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  �  �ت ���
� �

�
��

�
 � �  اس � ام ا��� � �ل �رے �� � وہ ا� دور ��

    اور � ��� �
�

 �ر �� � ��  � �
�

ان � �� �رو�رى ذ� دار���ں �ا�م  ملسو هيلع هللا ىلص��ار �رو�رى �ا�

 ر�۔ 
�

  د��

   ا� وہ � �� � � �� �  � ۔ �� � �
�

 �� �ورى �  � او� ذ� � ا � �رت ��� � � ��

 ��� �ر �   ��۔ ا� ا� � وا�ں � ا��
�

�� � ���۔ وہ  اس � ذا� ���� ��  � �
�

� �چ �� � �� �

 �� �چ �� �۔  �   ا� �� � ��

�ى � � � �� � �  �ں � � ، �� اور رو� ، �ے ، �ن � �و�  ا�� ا�ل �� �ل دار ��

��  �� ذ� دارى ا�م �ف اور �ف �د � ���ں � ڈا� �۔ �� �� � ذ� دارى � ��

 ذ� دارى � �رت ادا �� �� � ۔   اور �� � ا� ��

 ا�م �  �  ا� �� �  �ل � � ١٥٠٠د�� ��   ۔ �آن ��� � �رت � ورا� � � د��

�ى  �  � � �رت �� ���  �  � � � � وا� �ر � � د��
�
�  �، � اور ��

�
�
�
 �، �ں � ��

�
�
�
�� �

 �  � �  � ۔ ��  �ر �� د���  � دار � اور ا� �� � ان � � �آن ��  � ورا� ��
�

�
�
��

 ا� �� ��� � : ا� ۃ�ر   ء ��

﴿  *  )   ( '  & %  $  #  "  !

4   3  21      0  /  .  -  ,  +﴾ )٣٢(  

 � � �ں �پ � اور �ا� داروں � �ڑا، ( �دوں � � � � اس ��

 � � �ڑا �ں �پ � اور �ا�اروں �،  اور �ر�ں �� � � اس ��

� �ا �     ۔)�اہ �ڑا � ��� ز���دہ � �ر ��

  �رت � ��� �ق) ٣

 ا�م � �رت � ��� � ۔  د�� � ��ں � دى ��
�
���

�
  �ق �ر ����

� �رت � �ق  )١
�

 وا�ہ 
�

�� �
�
���� 

٢(  
�
� �� 

�
�� �

�
 �رت � �ق ������

٣(  � 
�

�� �
�
 �رت � �ق ������
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٤(  ��
�
�ى�� �رت ��ق  � �� 

�
�� �

�
� 

 ��
�
 وا�ہ�� �رت � �ق 

�
�� �

�
�  :  

 � ا�ام � � ۔  �  وا���
� �  ا� �� � �دت � � ا��  ا�م �� �   د��

 ار�د  ��    �� � :  ى�ر�آن ���

﴿r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g 

    ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s

¡   �﴾ )٣٣(    

�ے رب � � �� د��� � اس � �ا � اور � �دت � �و، اور �ں �پ � � ( �
�

�

 �  � �
�

 � ا� �
�

�� � � ���   �ے ��  �
�

 وہ دو�ں � ���   � ا�� �ك �و، اور ان ��

 � ��، اور ان � ادب � �� �ت �  � �
�

   ۔)� اف(�) اور ا�

    �:ار�د �رى �� ٰا� �ح �رہ �ن ��

﴿  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F

V  U   T  S   R  Q  P﴾  )٣٤(  

 ( � �ك � ) اس � ( � � اس � �ں �پ � �رے �� اور � � ا�ن � ���

 اس � دودھ � �ں � �ورى � �ورى (   ر�، اور دو �ل �� ��  � � �� ) ا� ��

�ا � �و اور ا� �ں�ا���، �  �ى �ف (�) �ٹ � آ� ��پ  ��   ۔)�، ��

   �ر� � �م � : ملسو هيلع هللا ىلص � ���
� ��� �  

َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه! َمْن (( َجاَء رَُجٌل إلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَ

أُمَُّك. َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ُثمَّ ُأمَُّك. َقاَل: َأَحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن َصَحابَِتي؟ َقاَل: 

"))ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: ُثمَّ أُمَُّك. قَاَل: ُثمَّ َمْن؟ قَاَل: ُثمَّ أَبُوكَ 
)٣٥(  

 � � ر�ل ا�م ( �� � � � � � ز���دہ � � � �؟ آپ  � ملسو هيلع هللا ىلصا��

  �� و�   ا� ا� ��� �ى �ں �۔  �
�

� :  � � �  ملسو هيلع هللا ىلص؟ آپ  اس � �س � ��� ����
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�ى �ر �� ، اس � � ؟ آپ  �
�

�ى �ں �۔ اس � � � �
�

 :  ملسو هيلع هللا ىلص�����: � � ���� � � ’’

�۔ آپ  �ى �ں � ۔  � اس �� �� در���� �� �
�

�ے �پ �’’ � �����:  ملسو هيلع هللا ىلص� �
�

  ۔ )�

 
�
� �� 

�
�� �

�
��   �رت � �ق ��

 � �ن � 
�
�  � � � � ا�م � ��  � ��� �ق ��  � د��

�
� ��   ا�م �� � د��

� � �ر� ں � � �� � ��� �ا� � اور  � �� ،� �� �� � 
�  ار�د �رى ا� ةروا�� �� � ��

ٰ ��:  �﴿  ?   >   =@  C  B  A﴾ )٣٦(   

 �رى �۔ (     )اور � ز�ہ �ڑى �� �� � �� �� �، � وہ � �ر ��

 ار�د ة�ر ��  �
�

  � : ر�� � ا�ا�

﴿   V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L   K  J

X  W﴾ )٣٧(  

 � اور � � �۔(  � رزق د�� �
�

 � � � �و۔ � ا�
�
   )ا� او�د � ا�س � ا���

 �ى  
� ���  � � ۔ ا��

�  � �� � � � د��
�
 ا� ���

�
�  و��� �

�
� � 

�
�  ا�م �� � د��

 ، �   � �  ملسو هيلع هللا ىلصآپ   ا� � ���ت  � ��   � �����: ملسو هيلع هللا ىلص آپ �  � �� ��

ُلَغا، َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَنَا َوُهَو َوَضمَّ َأصَ ((   )٣٨( ))اِبَعهُ َمْن َعاَل َجارِيـَتَـْيِن َحتَّى تـَبـْ

)���
�

���ں � �ش ا�� � �ورش �� � ، وہ � �
�
� دن اس �ح  � � ا� دو �����

�ے �� ��۔ آپ  ��  ں ا� �� د����۔��� ���
�
   )� ا� دو ا�

�  ��  �ت  ��ن �� �� ��:     

َلْم َتِجدْ (( َنَتاِن َلَها َتْسَأُل، فـَ َر َتْمَرٍة،  َدَخَلِت اْمَرَأٌة َمَعَها ابـْ ِعْنِدي َشْيًئا َغيـْ

َها، ُثمَّ قَاَمْت،  َها، َوَلْم تَْأُكْل ِمنـْ َنتَـيـْ َها بـَْيَن ابـْ فََأْعطَْيتُـَها ِإيَّاَها، فـََقَسَمتـْ

َنا، فََأْخبَـْرتُُه فـََقاَل: َمِن  َفَخَرَجْت، َفَدَخَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَليـْ

ُتِلَي ِمْن هَ  ًرا ِمَن النَّارِ ابـْ  ))ِذِه البَـَناِت ِبَشْيٍء ُكنَّ َلُه ِستـْ
)٣٩(

 

 �رت آ� اور اس � �� دو ( �ے �س ا��  وہ � � �ال � ر� �، �ں �� �
�

�

 �ر دے دى اور اس   � ا� و� ا��  �ر � � � � � �� �ے �س �ا� ا�� ��
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  ��   �ں  دو  �ر  ا��  وہ ��  �   اور  دے �   دو�ں �  �  �
� �

�   ۔ ���  �  �

 � آپ ملسو هيلع هللا ىلص  �را وا� ���� � �
�

 � ا�   "  :� �����ملسو هيلع هللا ىلصآ� � �� دى � �ں � ��

 � � آگ � �ؤ � �� �  �ے � وہ اس � ��
�
�  ں�ں اور وہ ان � ا� ���

   )۔�

��   �رت � �ق
�

 �� � 
�

�� �
�
�  

  �� ��� ��  �م �ار د��� �۔ �آن ��
� ��� � � 

�
�� �

�
�   ا� �ح ا�م � �رت � �����

  )٤٠( ﴾e  d   c  b  a﴿ار�د �رى �� � : 

� � �د اور ��( �� 
�

�
�

 دو�ے � ر�  � ا�� ��  �
�

   ۔)� �ر�

 �  �� 
�

�� � 
�  اس آ�� �

�
 ذا� ��  � �": �ڈا� �ء  اور   � او��

�
�
�

�ں ر� � ��

� � ۔ �ا�ظ د�� �  � ��� �د اور ��د�ر ��  آ� �� �
�

، ا� ان � در���ن �� � �ر� � �� 

  )٤١( ۔"اور ر� � � �

�ى  � �� 
�

�� �
�
�   �رت � �ق �����

 اس   اور �ى � �رے �� ذ� دارى �� � ڈا� � ، �  ا�م � �دى � � �� �  د��

� ��  �� �رے ��
�
��� ت �� � ۔  � �� 

�
�� �

�
 : ى� � �� � � � 

�   � �ق � ا�ازا اس آ��

﴿   ¼  »  º   ¹ ¸  ¶  µ´  ³

Á  À  ¿  ¾  ½﴾  )٤٢(  

�� � � �ں � � � � ( � ���
�
�
 � ز�� � �و۔ ا� وہ 

�
اور ان � �� �وف ���

�� � � � � ا� � ا� � ���
�
�
 �
�
� ��   � � � ا��   )۔ر� دى �  �� ��

 � �آ� � �� ا� آپ � ا� �ى � � � � � آپ � اس � �� �ش  ���� � ��

۔ ا�� � � ۔ اور �ا�ى � � � � ر� ��� �  آ� ���
�
� �� �  

������ �ق
�
�
  �رت � 

� ، � �رت � � � �   � � د�� �
�

 ا�م � آج � �رہ � �ل � �رت � � �   د��
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۔ � � ا�  �  � آ� �� ��� �  � �
�

 �د �� �ا�  دور �� �� � �
 �۔ � � �

�
� �ق �� �

 ���   � � ۔ �ل � �ت �� ��

  � �  �وہ � ز�� �
�

 � روا  ڈا� ذا� ��
� ��  � : � �� � �� ��  

 �ب � ’’
� �
��� �آن ، �ا�، �ل و�ام، ادب و� اور �ر� ���

�
� �  ��

�۔ � �ھ � �� �ت ��   د�� � �
�

� �� “)٤٣(  
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  المفتي:شروطه وآدابه
The Mufti: Conditions and Morals  
الضيف نطور -د

  

ABSTRACT 

The duty of issuance Islamic legal verdict is a great job because 
the Mufti is the successor of the Prophets of Allah. He explains the 
commands of Allah — permissible and prohibited acts—and stops the 
disputes among the followers.  

The focal aspects of this research paper are the questions: What 

are the required conditions to be a reliable mufti? What are the points 

of agreement and differences among the four major schools of 

jurisprudence — Hanafi, Maliki, Shafa’i and Hanbali? 

The most important area of this paper is the question: What are 

the protocols and etiquettes of the procedure of issuance of a fatwa, the 

legal verdict, in our contemporary societies. 

In the first part of this paper, the analytical evaluation of the 

arguments presented by prominent jurists of the four major schools of 

Islamic Jurisprudence. This part suggests some points to reset the 

preferences because it is the need of time. 

The second part of the paper opines a number of suggestions to 

improve the manners, etiquettes and protocols of the procedure on part 

of a mufti. A mufti, being a representative of the seat of the Prophet 

(peace and blessings of Allah be upon him), is not only responsible to 

Allah Almighty but also to wellbeing, security, and peace among the 

members of our society. 

Keywords: Islamic legal verdict, Mufti, Jurisprudence, fatwa. 
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  مقدمة:

والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا احلمد هللا رب العاملني والصالة 

  حممد وعلى آله وصبه ومن اقتفى أثره بإحسان إىل يوم الدين أما بعد؛

فإن اإلفتاء عظيم الشأن رفيع املرتبة، كثري الفضل، ألن املفيت وارث 

  األنبياء، يبني األحكام، ويقطع اخلصام، ويوضح احلالل من احلرام.

مجاعة من العلماء األفاضل منهم الشيخ اإلمام وقد كتب يف هذا املوضوع 

أبوعمرو ابن الصالح يف كتابه أدب املفيت واملستفيت، واإلمام النووي يف كتابه 

ا�موع حتت باب آداب الفتوى واملفيت واملستفيت، واإلمام ابن قيم اجلوزية يف كتابه 

  أعالم املوقعني بعنوان فوائد تتعلق بالفتوى.

الشريعة والقانون باجلامعة اإلسالمية العاملية بالتعاون مع وملا أعلنت كلية 

إدارة البحوث اإلسالمية وأكادميية الشريعة وهيئة التعليم العايل بإسالم آباد عن 

عقد مؤمتر عاملي بعنوان: الفتوى من حيث النظام القانوين غري الرمسي؛ أحببت أن 

"املفيت  شروطه وآدابه"، وقد  أشارك يف هذا املؤمتر اهلام بتقدمي موضوع بعنوان:

قسمته إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة. تناولت يف املقدمة أمهية املوضوع وبعض 

الدراسات السابقة وسبب اختياري له، أما التمهيد فقد عرفت فيه بالفتوى واملفيت 

واالستفتاء واملستفيت وبينت أمهية الفتوى وحكمها وخصصت املبحث األول لبيان  

  ط املفيت، أما املبحث الثاين فتكلمت فيه عن آداب املفيت.شرو 

  يف حني جعلت اخلامتة لبيان نتائج البحث وبعض التوصيات.

وقد اعتمدت يف حبثي هذا على مصادر ومراجع أصلية. فإن أصبت فمن اهللا وحده 

وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان واهللا املوفق واهلادي إىل صراطه املستقيم وصلى 

  وسلم على سيدنا حممد.اهللا 
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  تمهيد:

قبل أن أبني شروط املفيت وآدابه جيدر يب ابتداًء أن أقدم متهيدًا هلذا   

املوضوع أعرف فيه بالفتوى واملفيت واالستفتاء واملستفيت، وأبني أمهية الفتوى 

  وحكمها.

 تعريف الفتوى لغة واصطالحاً  -١

هي مصدر مبعىن اإلفتاء واجلمع فتاوى وهي إبانة األمر والتعبري عن  :الفتوى لغة

  الرؤيا واإلجابة عن املسألة، وإحداث احلكم.

: ((أفتاه يف األمر: أبانه، والُفتيا والُفْتوى، والَفتوى ما أفىت به )١(قال ابن سيده

  .)٢(الفقيه))

مسألته إذا أجبته عنها، وأفىت املفيت وأفتيت فالناً رؤيا رآها إذا  عرب�ا له، وافتيته يف 

  .)٣(إذا أحدث حكماً 

وهي ((اجلواب  )٤(هي ((ذكر احلكم املسؤول عنه للسائل)) الفتوى اصطالحاً:

  )٥(عما يشكل من املشاكل الشرعية أو القانونية))

اسم فاعل أفىت وهو ((من يتصدى للفتوى بني الناس. وفقيه  تعريف المفتي:

 .)٦(تعينه الدولة ليجيب عما يشكل من املسائل الشرعية))

M    f  e  d : هو طلب اجلواب عما أشكل، قال تعاىل:تعريف االستفتاء

g hL
]  M  وطرح سؤال تقريري أو سؤال تعلم... قال تعاىل: )٧(

 ^  ]  \L 
(٨)

سؤال تقرير أهم أشد خلقاً أم من خلقنا من األمم أي فاسأهلم  

M$  #  "  !L. وقال عز وجل:)٩(السالفة
أي يسألونك  )١٠(

 )١١(سؤال تعلم

  هو طلب الفتوى وهو اسم فاعل من االستفتاء. تعريف المستفتي:
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((املستفيت هو طالب حكم اهللا من أهله واملستفىت فيه  :)١٢(قال املناوي

  )١٣(وإزالة إشكاله.))هو الواقع املطلوب كشفه 

  أهمية الفتوى

إن مقام الفتوى عظيم وشأ�ا خطري وفضلها كبري وقد ذكر اهللا تعاىل 

¢  £  M بعض األحكام بلفظ الفتوى ونسب ذلك إىل نفسه فقال:

¤¥  ©    ̈ §  ¦L 
)١٤(.  

)  (  *     '!  "  #  $  %  &M وقال جل شأنه:

3  2  1  0  /  .  -  ,  +4  ;  :  9  8  7     6  5<      >  =

C  B  A  @  ?D   M  L  K  J  I  H    G         F  EN   

S  R  Q  P  OT  X  W  V  UL
)١٥(  

مبكانة املفيت ومنزلته،  )١٦(واملفيت وارث األنبياء، وقد صرح اإلمام الشاطيب

واستدل على ذلك بأمور:  )١٧()) فقال:((املفيت قائم يف األمة مقام النيب 

((أحدها: النقل الشرعي يف احلديث (إن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا 

  )١٨( ديناراً وال درمهاً وإمنا ورثوا العلم)

أنه نائب عنه يف تبليغ األحكام؛ لقوله: (أآل يبلغ الشاهد منكم  والثاني:

  ...)٢٠( وقال: (بلغوا عين ولو آية) )١٩(الغائب)

أن املفيت شارع من وجه؛ ألن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن  والثالث:

صاحبها، وإما مستنبط من املنقول فاألول يكون فيه مبلغاً، والثاين يكون فيه قائماً 

  مقامه يف إنشاء األحكام، وإنشاء األحكام إمنا هو للشارع.

فهو من هذا فإذا كان للمجتهد إنشاء األحكام حبسب نظره وإجهاده 

  .)٢١( الوجه شارع))
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ونظرًا خلطورة الفتوى وأمهيتها فإن كثريًا من العلماء كانوا يتحرجون منها، وخيافون 

 -أشياًء كثرية من أقوال بعض الصحابة  )٢٢(من تبعا�ا وقد ذكر اإلمام النووي

من توقفهم يف  –رمحهم اهللا  –ومواقف لبعض األئمة والعلماء - رضي اهللا عنهم 

وى، ومما ذكر يف ذلك قوله: ((وروينا عن السلف والفضالء اخللف من التوقف الفت

 )٢٣(عن الفتيا أشياء كثرية معروفة نذكر منها أحرفاً... عن عبد الرمحن بن أيب ليلى

ُيسأل أحدهم   قال: أدركت عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهللا 

عن املسألة فريدها هذا إىل هذا وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول، ويف رواية: ما 

منهم من حيدث حبديث إال ودَّ أن أخاه كفاه إياه وال ُيستفىت عن شيء إال ودَّ أن 

  أخاه كفاه الفتيا.

: ((من أفىت  –رضي اهللا عنهم  – )٢٥(وابن عباس )٢٤(وعن ابن مسعود  

  سأل فهو جمنون))...عن كل ما ي

يكثر أن يقول: ال أدري وعن  )٢٦(وعن األثرم: مسعت أمحد بن حنبل  

وقد سئل عن مسألة فلم جيب، فقيل له: أال جتيب؟ فقال: حىت أدري  )٢٧(الشافعي

 )٢٨(أن الفضل يف السكوت أو يف اجلواب... وعن اهليثم بن مجيل: شهدت مالكاً 

  نتني وثالثني منها: ال أدري...سئل عن مثان وأربعني مسألة فقال يف اث

وسئل عن مسألة فقال: ال أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب 

  وقال: ليس يف العلم شيء خفيف.

: لوال الفرق من اهللا تعاىل أن يضيع العلم ما أفتيت، )٢٩(وقال أبو حنيفة

  )٣٠(يكون هو املهنأ وعلّي الوزر..))

  حكم الفتوى

ألنه ينبغي على املسلمني أن يكون فيما بينهم من يعلمهم اإلفتاء فرض كفاية،  - 

أحكام دينهم فيما يعرض هلم وال ُحيسن ذلك كل مكلف فوجب أن يقوم به من 

  )٣١(يقدر عليه
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ويصبح اإلفتاء فرض عني إن كان ال يوجد يف املنطقة غري واحد من 

  املفتني، ففي هذه احلالة، ينبغي عليه اإلفتاء.

  :)٣٢(قال اإلمام النووي

((اإلفتاء فرض كفاية، فإذا كان فيها غريه وحضرا فاجلواب يف 

حقهما فرض كفاية، وإن مل حيضر غريه فوجهان أصحهما ال 

  )٣٣(يتعني.))

  المبحث األول: شروط المفتي

M  R    Q  Pحرم اهللا تعاىل القول يف ديننا احلنيف بغري علم، فقال تعاىل:  

  \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S            d  c    b  a  `  _  ^  ]

l     k  j  i  h  g  f  eL
}  |  {    ~  Mوقال جل شأنه: )٣٤(

©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �ª     ¯  ®  ¬    «

³    ²   ±  °L
خلطورة الفتوى وعظمتها عند اهللا تعاىل اختلف  ونظراً  )٣٥(

  العلماء وفقهاء املذاهب يف شروط من يتصدى لإلفتاء

فجاء يف الفقه احلنفي أن شروط املفيت هي اإلسالم والعدالة واليقظة وقوة 

الضبط واالجتهاد حيث ورد يف البحر الرائق أنه ((يشرتط إسالم املفيت وعدالته فرتد 

فتوى الفاسق ويعمل لنفسه باجتهاده ويشرتط تيقظه وقوة ضبطه وأهلية اجتهاده، 

دلتها مل جتز فتواه �ا وال تقليده وكذا فمن عرف مسألة أو مسألتني أو مسائل بأ

  )٣٦(من مل يكن جمتهداً))

وجاء يف الفتوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة أنه جيب على 

فيحل له  ، وإن كان من غري أهل االجتهاد،)٣٧(املفيت أن يكون من أهل االجتهاد

  .)٣٨(أن يفيت بطريق احلكاية، فيحكي ما حيفظه من أقوال الفقهاء
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  :وطريق نقل أقوال ا�تهدين أحد أمرين

أن ينقله من أحد الكتب املعروفة املتداولة حنو كتب حممد بن  األول:

  -ألنه وقتئٍذ مبنزلة اخلرب املتواتر واملشهور - وأمثاهلا من التصانيف )٣٩(احلسن

  )٤٠(أن يكون له سند فيه بأن تلقاه رواية عن شيوخه.)) الثاني:

املالكي أن من ينتسب إىل العلوم ويتميز عن عامة الناس وجاء يف املذهب 

ثالث طوائف، تصح الفتوى الثنني منها على تفاوت بينهما وهذا ما جاء مفصالُ 

يف الفتوى  )٤١(يف كتاب مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل حيث ((سئل ابن رشد

العلوم وتتميز وصفة املفيت فقال: الذي أقول به يف ذلك إن اجلماعة اليت تنسب إىل 

عن مجلة العوام باحملفوظ واملفهوم تنقسم على ثالث طوائف، طائفة منهم اعتقدت 

صحة مذهب مالك تقليدا بغري دليل فأخذت أنفسها حبفظ جمرد أقواله وأقوال 

أصحابه يف مسائل الفقه دون التفقه يف معانيها بتمييز الصحيح منها والسقيم، 

ان هلا من صحة أصوله اليت بناه عليها فأخذت وطائفة اعتقدت صحة مذهبه مبا ب

أنفسها حبفظ جمرد أقواله وأقوال أصحابه يف مسائل الفقه وتفقهت يف معانيها 

فعلمت الصحيح منها اجلاري على أصوله من السقيم اخلارج إال أ�ا مل تبلغ درجة 

 التحقيق مبعرفة قياس الفروع على األصول، وطائفة اعتقدت صحة مذهب مبا بان

هلا أيضا من صحة أصوله لكو�ا عاملة بأحكام القرآن عارفة بالناسخ واملنسوخ 

واملفصل وا�مل واخلاص من العام عاملة بالسنن الواردة يف األحكام مميزة بني 

صحيحها من معلوهلا عاملة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من 

فوا فيه عاملة من علم اللسان مبا يفهم به معاين فقهاء األمصار ومبا اتفقوا عليه واختل

 )٤٢())الكالم عاملة بوضع األدلة يف مواضعها

فأما الطائفة مث ذكر أي طائفة من هذه الطوائف حيق هلا الفتوى فقال: ((

األوىل فال يصح هلا الفتوى مبا علمته وحفظته من قول مالك وقول أحد من 

ذلك إذ ال يصح الفتوى مبجرد التقليد أصحابه إذ ال علم عندها بصحة شيء من 
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من غري علم ويصح هلا يف خاصتها إن مل جتد من يصح هلا أن تستفتيه أو تقلد 

مالكا أو غريه من أصحابه فيما حفظته من أقواهلم وإن مل يعلم من نزلت به نازلة 

من يقلده فيها من قول مالك وأصحابه فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلده فيما 

بقوله فيها وذلك أيضا إذا  كاه له من قول مالك يف نازلته ويقلد مالكا يف األخذح

مل جيد يف عصره من يستفتيه يف نازلته فيقلده فيها. وإن كانت النازلة قد علم فيها 

اختالفا من قول مالك وغريه فأعلمه بذلك كان حكمه يف ذلك حكم العامي إذا 

عليه فيها وقد اختلف يف ذلك على ثالثة أقوال استفىت العلماء يف نازلته فاختلفوا 

أحدها: أنه يأخذ مبا شاء من ذلك، والثاين: أنه جيتهد يف ذلك فيأخذ يف ذلك 

وأما الطائفة الثانية فيصلح هلا إذا . بقول أعلمهم، والثالث: أنه يأخذ بأغلظ األقوال

كانت قد   استفتيت أن تفيت مبا علمته من قول مالك وقول غريه من أصحابه إذا

بانت هلا صحته كما جيوز هلا يف خاصتها األخذ بقوله إذا بانت هلا صحته وال جيوز 

هلا أن تفيت باالجتهاد فيما ال تعلم فيه نصا من قول مالك أو قول غريه من 

أصحابه وإن كانت قد بانت هلا صحته إذ ليست ممن كمل هلا آالت االجتهاد 

ألصول وأما الطائفة الثالثة فهي اليت يصح هلا الذي يصح هلا �ا قياس الفروع على ا

الفتوى عموما باالجتهاد والقياس على األصول اليت هي الكتاب والسنة وإمجاع 

 )٤٣())األمة باملعىن اجلامع بينها وبني النازلة

أن يكون مكلفا مسلما ثقة فينبغي  أما شروط المفتي على المذهب الشافعي

سقطات املروءة ألن من مل يكن كذلك فقوله مأمونا منزها من أسباب الفسق وم

جتهاد ويكون فقيه النفس سليم الذهن عتماد وإن كان من أهل االغري صاحل لال

ستنباط متيقظا مث ينقسم وراء هذا إىل قسمني رصني الفكر صحيح التصرف واال

  مستقل وغري مستقل 

املفيت املستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما مبعرفة أدلة  :ولالقسم األ 

األحكام الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وما التحق �ا على التفصيل 
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وقد فصلت يف كتب الفقه وغريها فتيسرت واحلمد هللا عاملا مبا يشرتط يف األدلة 

 يستفاد من علم أصول الفقهووجوه دالال�ا ويكفيه اقتباس األحكام منها وذلك 

  .عارفا من علم القرآن وعلم احلديث وعلم الناسخ واملنسوخ وعلمي النحو واللغة

املفيت غري املستقل وهو املنتسب إىل أحد املذاهب املتبوعة، وله أربع  ي:القسم الثان

  أحوال:

د مجع أن ال يكون مقلدا إلمامه ال يف املذهب وال يف دليله لكونه ق ألولىالحالة ا

األوصاف والعلوم املشرتطة يف املستقل وإمنا ينسب إليه لكونه سلك طريقه يف 

  االجتهاد ودعا إىل سبيله 

أن يكون يف مذهب إمامه جمتهدا مفيدا فيستقل بتقرير مذهبه  الحالة الثانية

بالدليل غري أنه ال يتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكون عاملا 

خبريا بأصول الفقه عارفا بأدلة األحكام تفصيال بصريا مبسالك األقيسة بالفقه 

ستنباط قيما بإحلاق ما ليس مبنصوص عليه واملعاين تام االرتياض يف التخريج واال

التقليد له  وال يعرى عن شوب من يف مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده

ل أن خيل بعلم احلديث أو إلخالله ببعض العلوم واألدوات املعتربة يف املستقل مث

  .اللغة العربية

أن ال يبلغ رتبة أئمة املذاهب أصحاب الوجوه والطرق غري أنه فقيه  الحالة الثالثة

النفس حافظ ملذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنصرته يصور وجيرد وميهد 

  .ويقرر ويوازن ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك

أن يقوم حبفظ املذهب ونقله وفهمه يف واضحات املسائل  الحالة الرابعة

ومشكال�ا غري أن عنده ضعفا يف تقرير أدلته وحترير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه 

به فيما حيكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه 

  )٤٤(ما�تهدين يف مذهبه وخترجيا�
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 –بالتفصيل  )٤٦(بعد ذكره كالم ابن الصالح – )٤٥(قال اإلمام النووي

((هذه أصناف املفتني وهي مخسة ، وكل صنف منها يشرتط فيه حفظ املذهب 

يا وليس �ذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ، ولقد قطع تفمن تصدى للف وفقه النفس،

حيل له الفتوى  وغريه بأن األصويل املاهر املتصرف يف الفقه ال )٤٧(إمام احلرمني

ن يسأل عنها ، ويلتحق به املتصرف النظار أجرد ذلك ،ولو وقعت له واقعة لزمه مب

البحاث ، من أئمة اخلالف وفحول املناظرين، ألنه ليس أهال إلدراك حكم الواقعة 

استقالال، لقصور آلته ، وال من مذهب إمام ، لعدم حفظه له على الوجه 

  )٤٨(.))املعترب

حني قال  )٤٩(فقد بينها األمام أمحد ،نبليأما شروط المفتي على المذهب الح

  يف رواية ابنه صاحل: ينبغي للرجل إذا محل نفسه على الُفتيا أن يكون عاملاً بالسنن.

  وقال يف رواية أخرى: ال جتوز الفتيا إال لرجل عامل بالكتاب والسنة.

وقال أيضًا ينبغي ملن أفىت أن يكون عاملًا بقول من تقدم، وإال فال 

  .)٥٠(يفيت

هذا إضافة إن كون املفيت مسلماً، بالغاً، عاقًال، إذ ال تصح الفتوى من 

  الكافر وال من الصيب وال من ا�نون.

 المبحث الثاني:

  :)٥١(آداب المفتي

للمفيت آداب كثرية ينبغي عليه أن يتحلى �ا ليلتف الناس حوله ويستفتونه   

إىل سبيل الرشاد، ومن  يف مسائلهم، فيكون عونًا هلم على بيان احلق وهدايتهم

  هذه اآلداب ما يلي:

 األول: إخالص النية مع االستعانة باهللا تعالى

ملفيت أن يصلح سريرته ويستحضر عند اإلفتاء النّـّية الّصاحلة من على اينبغي       

يف بيان الّشرع، وإحياء العمل بالكتاب والّسّنة، وإصالح   قصد اخلالفة عن الّنّيب 
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بذلك، ويستعني بالّله على ذلك، ويسأله الّتوفيق والّتسديد، وعليه أحوال الّناس 

مدافعة النّـّيات اخلبيثة من قصد العلّو يف األرض واإلعجاب مبا يقول، وخاّصًة 

   .حيث خيطئ غريه ويصيب هو

 الثاني: الطهارة والنظافة والتزين بالزي الحالل

باألحكام الّشرعّية يف ذلك،  ملفيت أن حيسن زيّه، مع الّتقّيدعلى اينبغي       

فرياعي الطّهارة والّنظافة، واجتناب احلرير والذهب والثّياب اّليت فيها شيء من 

  : تعاىل شعارات الكّفار، ولو لبس من الثّياب العالية لكان أدعى لقبول قوله، لقوله

M=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3>    C   B  A  @  ?

H  G  F   E  DL
)٥٢(  .   

رضي اهللا عنهما أ�ما كانا ال يفتيان  )٥٤(ومالك )٥٣(روي عن مكحول الثالث:

حىت يقوال ال حول وال قوة إال باهللا وحنن نستحب للمفيت مع غريه فليقل إذا أراد 

M W  V  U  T  S  R  QX    Z  Y اإلفتاء أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

\  [L
)٥٥(

Mw  vxL
)٥٦(

M ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §   ¯

¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²  ±  °L
ال حول وال قوة إال باهللا العلي  )٥٧(

العظيم سبحانك اللهم وحنانيك اللهم ال تنسين وال تنسين احلمد هللا أفضل احلمد 

اللهم صل على حممد وعلى آله وسائر النبيني وسلم اللهم وفقين واهدين وسددين 

  طأ واحلرمان آمني وامجع يل بني الصواب والثواب وأعذين من اخل

وإن مل يأت بذلك عند كل فتوى فليأت به عند أول فتيا يفتيها يف يومه 

ملا يفتيه يف سائر يومه مضيفا إليه قراءة الفاحتة وآية الكرسي وما تيسر فإن من ثابر 

  على ذلك كان حقيقا بأن يكون موفقا يف فتاويه.

  الرابع: الرفق بالمستفتي والصبر عليه
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إذا كان املستفيت بعيد الفهم فينبغي للمفيت أن يكون رفيقا به صبورا عليه 

  حسن التأين يف التفهم منه والتفهيم له حسن اإلقبال عليه السيما إذا كان ضعيف 

  احلال حمتسبا أجر ذلك فإنه جزيل.

  الخامس: كتابة الفتوى بخط واضح مقروء

دقيق اخلايف وال ينبغي أن يكتب اجلواب خبط واضح وسط ليس بال   

بالغليظ اجلايف وكذا يتوسط يف سطوره بني توسيعها وتضييقها وتكون عبارته 

واضحة صحيحة حبيث يفهمها العامة وال تزدريها اخلاصة، وإذا كتب اجلواب أعاد 

  نظره فيه خوفا من أن يكون أخل بشيء منه.

  السادس: القدوة ومطابقة الفعل للقول

ًال مبا يفيت به من اخلري، منتهيًا عّما ينهى عنه ينبغي للمفيت أن يكون عام  

من احملّرمات واملكروهات، ليتطابق قوله وفعله، فيكون فعله مصّدقًا لقوله مؤيّداً له، 

فإن كان بضّد ذلك كان فعله مكّذبًا لقوله، وصاّدًا للمستفيت عن قبوله واالمتثال 

: ((فإن املفيت )٥٨(. قال اإلمام الشاطيبله، ملا يف الطّبائع البشريّة من الّتأثّر باألفعال

إذا أمر مثال بالصمت عما ال يعين؛ فإن كان صامًتا عما ال يعين ففتواه صادقة، 

وإن كان من اخلائضني فيما ال يعين فهي غري صادقة، وإذا دلَّك على الزهد يف 

دلَّك الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه، وإن كان راغبا يف الدنيا فهي كاذبة، وإن 

  على احملافظة على الصالة وكان حمافظا عليها صدقت فتياه، وإال فال.

وعلى هذا الرتتيب سائر أحكام الشريعة يف األوامر، ومثلها النواهي؛ فإذا 

�ي عن النظر إىل األجنبيات من النساء، وكان يف نفسه منتهيا عنها صدقت فتياه، 

وهو ال يزين، أو عن التفحش  انأو �ي عن الكذب وهو صادق اللسان، أو عن الز 

وهو ال يتفحش، أو عن خمالطة األشرار وهو ال خيالطهم، وما أشبه ذلك؛ فهو 

الصادق الفتيا والذي يقتدى بقوله ويقتدى بفعله؛ وإال فال؛ ألن عالمة صدق 
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 مطابقة الفعل، بل هو الصدق يف احلقيقة عند العلماء، ولذلك قال تعاىل: القول

M '  &  %  $  # ()L
)٥٩(  

 Mk  j  i  h   g  f  e  d  cL وقال يف ضده:

M ©  ¨  §L إىل
)٦٠(  

  فاعترب يف الصدق مطابقة القول الفعل، ويف الكذب خمالفته.

M  G  F  E  D  C  B وقال تعاىل يف الثالثة الذين خلفوا

I   HL
. وهكذا إذا أخرب العامل عن احلكم أو أمر أو �ى؛ فإمنا )٦١(

وبني سائر املكلفني يف احلقيقة؛ فإن وافق صدق وإن خالف  ذلك مشرتك بينه 

  )٦٢(كذب؛ فالفتيا ال تصح مع املخالفة وإمنا تصح مع املوافقة.))

  السابع: مشاورة من يثق فيهم من أهل العلم والدين

على املفيت إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره، وال 

=  <  M: عن املشاورة، لقول الّله تعاىليستقّل باجلواب تساميًا بنفسه 

?@L
)٦٣(

  وعلى هذا كان اخللفاء الرّاشدون. 

  الثامن: كتمان أسرار المستفتين

املفيت كالطّبيب يطلع على أسرار الّناس وعورا�م يف الوقت الذي ال يطلع   

عليها غريه، وقد يضّر �م إفشاؤها أو يعّرضهم لألذى فعليه كتمان أسرار 

ولئّال حيول إفشاؤه هلا بني املستفيت وبني البوح بصوره الواقعة إذا عرف املستفتني، 

  أّن سرّه ليس يف مأمن.

  أال يفتي وهو مشغول بشواغل تمنع صحة فكره واستقامة حكمه.التاسع: 

ينبغي على املفيت أن ال يفيت حال انشغال قلبه بشّدة غضب أو فرح أو 

ان يف حال نعاس، أو مرض شديد، جوع أو عطش أو إرهاق أو تغّري خلق، أو ك
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أو حّر مزعج، أو برد مؤمل، أو مدافعة األخبثني وحنو ذلك من احلاجات اّليت متنع 

   . صّحة الفكر واستقامة احلكم

فإن حصل  )٦٤(»ال يقضّني حكم بني اثنني وهو غضبان« : لقول الّنّيب 

له شيء من ذلك وجب عليه أن يتوّقف عن اإلفتاء حّىت يزول ما به ويرجع إىل 

فإن أفىت يف حال انشغال القلب بشيء من ذلك يف بعض األحوال   . حال االعتدال

وهو يرى أنّه مل خيرج عن الّصواب صّحت فتياه وإن كان خماطراً لكن قّيده املالكّية 

  . لفكربكون ذلك مل خيرجه عن أصل ا

  العاشر: كثرة الدعاء بالهداية إلى الحق والصواب

ن يكثر الدعاء باحلديث الصحيح أ:((حقيق باملفيت )٦٥(قال ابن القيم  

رض عامل الغيب (اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واأل

 هدين ملا اختلف فيه منأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون أوالشهادة 

  )٦٧()))٦٦(ىل صراط مستقيم )إاحلق بإذنك إنك �دي من تشاء 
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  :ا��اتمة

  ختاماً هلذا البحث إليكم النتائج التالية:  

الفتوى هي إبانة األمر وذكر احلكم املسؤول عنه للسائل أو اجلواب عما    -١

  يشكل من املشاكل الشرعية أو القانونية.

  ، كما صرح بذلك اإلمام الشاطيب. إن املفيت قائم يف األمة مقام النيب    -٢

إن توقف بعض األئمة والعلماء من سلف هذه األمة وخلفها عن الفتوى    -٣

  يرجع إىل شأن هذه الفتوى وخطور�ا ومكانتها وتبعا�ا عند اهللا تعاىل.

إن اإلفتاء على العموم فرض كفاية ولكن يصبح فرض عني يف جهة معينة    -٤

  املفتني يف ذلك املكان.إذا مل يكن غري واحد من 

إن شروط املفيت على املذهب احلنفي هي اإلسالم والعدالة واليقظة    -٥

  والضبط واالجتهاد.

وإن كان املفيت من غري أهل االجتهاد فيحل له أن يفيت بطريقة احلكاية 

  فيحكي ما حيفظ من أقول الفقهاء. وترد فتوى الفاسق ويعمل لنفسه باجتهاده.

ذهب املالكي أن اجلماعة اليت تنتسب إىل العلوم وتتميز عن لوحظ يف امل   -٦

  مجلة العوام باحملفوظ واملفهوم تنقسم إىل ثالث طوائف.

  طائفة اعتقدت صحة مذهب مالك تقليداً بغري دليل فال تصح هلا الفتوى.

وطائفة اعتقدت صحة مذهب مالك مبا بان هلا من صحة أصوله اليت بناه عليها، 

حبفظ جمرد أقواله وأقوال أصحابه يف مسائل الفقه وتفقهت يف فأخذت أنفسها 

  معانيها إال أ�ا مل تبلغ درجة التحقيق مبعرفة قياس الفروع على األصول.

فهذه الطائفة يصلح هلا اإلفتاء إذا استفتيت، فتفيت مبا علمته من قول مالك وقول 

  غريه من أصحابه.

تصح هلا الفتوى عمومًا باالجتهاد، وطائفة ثالثة وصلت إىل مرحلة االجتهاد، ف

  والقياس على األصول اليت هي الكتاب والسنة وإمجاع األمة.
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يشرتط يف املفيت على املذهب الشافعي أن يكون مكلفاً مسلماً ثقة مأموناً    -٧

منزهًا من أسباب الفسق ومسقطات املروءة، إضافة إىل كونه جمتهدًا مستقًال عن 

  مستقل منتسباً إىل أحد املذاهب املتبوعة.املذهب، أو مفتياً غري 

يشرتط يف املفيت على املذهب احلنبلي أن يكون عاملًا بالكتاب والسنة،    -٨

  عاملاً بالسنن، عاملاً بقول من تقدم إضافة إىل كونه مسلماً بالغاً عاقًال.

  ينبغي على املفيت أن يتأدب بآداب من أمهها:   -٩

  باهللا تعاىل.إخالص النية مع االستعانة  - أ

  الطهارة والنظافة والتزين بالزي احلالل. - ب

  الرفق باملستفيت والصرب عليه. - ج

  القدوة احلسنة ومطابقة الفعل للقول. -د

  مشاورة من يثق فيهم من أهل العلم والدين . - هـ

  كتمان أسرار املستفتني.  -و

  كثرة الدعاء باهلداية إىل احلق والصواب.  - ي

  أهل العلم والدين مبا يلي: أما اآلن فإين أوصي

  ينبغي التحلي بالعلم وعدم التجرؤ والتسرع يف اإلفتاء. - 

ضرورة استشارة أهل التخصص قبل إطالق الفتوى سواء كانت يف جمال  - 

  الدين أو الطب أو االقتصاد أو غري ذلك من التخصصات .

  وآدابه.ال جيوز اإلقدام على الفتوى إال ملن توفرت فيه شروط املفيت  - 

  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
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  الهوامش واإلحاالت
 

 هو علي بن إمساعيل املعروف بابن سيده، ولد مبرسية يف شرق األندلس سنة ) ١

م. ١٠٦٦ -هـ ٤٥٨هـ . وقد كان ضريرًا وإمامًا يف اللغة وآدا�ا. تويف سنة ٣٩٨

  . دار العلم للماليني.٢٦٣ص ٤انظر األعالم للزركلي ج

، ٩انظر احملكم واحمليط األعظم البن سيده حتقيق عبد احلميد هنداوي، ج ) ٢

 لبنان.-م. دار الكتب العلمية. بريوت٢٠٠٠. ط س٥٢٤ص

 لبنان. -. دار صادر. بريوت١٤٥ص ١٥العرب البن منظور جانظر لسان  ) ٣

هـ. دار ١٤١٠سنة ١ط ٥٥٠التعاريف للمناوي حتقيق حممد رضوان الداية ص ) ٤

  دمشق. –بريوت. دار الفكر -الفكر املعاصر

املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار  ) ٥

 لدعوة.. الناشر: دار ا٦٧٣ص ٢ج

 .٦٧٤ص ٢املرجع السابق ج ) ٦

  .٢٢سورة الكهف، اآلية ) ٧

 .١١سورة الصافات، اآلية ) ٨

 .١٤٥ص ١٥انظر لسان العرب البن منظور ج ) ٩

  .١٧٦سورة النساء، اآلية ) ١٠

 .١٤٥ص ١٥لسان العرب البن منظور ج ) ١١

الفنون، ولد هو عبد الرؤوف املناوي، املصري القاهري من كبار العلماء بالدين و  ) ١٢

 .٢٠٤ص ٦م. انظر األعالم للزركلي ج١٦٢٢م وتويف سنة١٥٤٥سنة 

 .٦٥٤التعاريف للمناوي ص ) ١٣

 .١٢٧سورة النساء، اآلية  ) ١٤

 .١٧٦سورة النساء، اآلية  ) ١٥

هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللحفي الغرناطي الشهري بالشاطيب. أصويل حافظ.   ) ١٦

 ١م. انظر األعالم للزركلي ج١٣٨٨- هـ ٧٩٠سنةكان من أئمة املالكية. تويف 

 .٧١ص
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 -هـ ١٤٢٤ ٣ط ١٧٨ص ٤ج ٢مج املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب ) ١٧

 .لبنان –م. دار الكتب العلمية. بريوت ٢٠٠٣

. قال فيه الشيخ ٨١ص ١أخرجه ابن ماجة يف سننه باب فضل العلماء ج ) ١٨

رتمذي يف سننه باب فضل الفقه بريوت.وأخرجه ال -األلباين: صحيح. دار الفكر

. حتقيق أمحد شاكر وآخرين. قال فيه الشيخ األلباين ٤٨ص ٥على العبادة ج

 صحيح. دار إحياء الرتاث العريب. بريوت.

أخرجه البخاري يف صحيحه حتقيق الدكتور مصطفى ديب البغا.. باب ليبلغ العلم  ) ١٩

 يمامة بريوت.م. دار ابن كثري، ال١٩٨٧هـ ١٤٠٧س ٣ط ٥٢ص ١الشاهد ج

أخرجه البخاري يف صحيحه. حتقيق الدكتور مصطفى ديب البغا. باب ما ذكر  ) ٢٠

 .١٢٧٥ص ٣عن بين إسرائيل ج

 .١٧٨ص ٣ج ٢املوافقات للشاطيب مج ) ٢١

هو حيىي بن شرف النووي الشافعي. أبو زكريا حميي الدين. عالمة بالفقه واحلديث،  ) ٢٢

م وتويف �ا سنة ١٢٢٣ -هـ ٦٣١نة ولد يف نوا (من قرى حوران بسوريا) س

م، وإليها نسبته، من آثاره: املنهاج يف شرح مسلم، وكتاب ١٢٧٧ -هـ ٦٧٦

 . ١٤٩ص ٨ا�موع شرح املهذب للشريازي. انظر األعالم للزركلي ج

هو عبد الرمحن بن أيب ليلى من أئمة التابعني وثقا�م. انظر ميزان االعتدال للذهيب  ) ٢٣

الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، حتقيق  ٥٨٤ص ٢ج

 .لبنان –بريوت  ١٩٩٥سنة النشر 

هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن هذيل صحايب جليل، هاجر اهلجرتني، وشهد  ) ٢٤

، وكان صاحب نعليه. مات باملدينة  –   –بدرًا واملشاهد بعدها، والزم النيب 

. مطبعة ٢١٦ص ٦هـ. انظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ج٣٢سنة 

 العراق.  –مكتبة املثىن. بغداد 

، صحايب جليل عامل  هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب ابن عم رسول اهللا  ) ٢٥

على األصح. انظر هـ ٦٨بالتفسري. ولد قبل اهلجرة بثالث سنني وتويف سنة 

هـ. نشر مكتبة ابن تيمية. ١٤١١وما بعدها. ط س  ١٣٠ص ٦املصدر السابق ج

 مصر. -القاهرة
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هو أمحد بن حممد بن حنبل املروزي مث البغدادي. إمام احلنابلة، ولد ببغداد سنة  ) ٢٦

إىل  ١٨٩هـ. انظر طبقات احلفاظ للسيوطي من ص٢٤١هـ وتويف �ا سنة ١٦٤

 لبنان. –م. دار الكتب العلمية. بريوت ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣س ١.ط١٩١ص

إليه تنسب الشافعية، ولد بغزة بفلسطني  –هو حممد ين إدريس الشافعي  ) ٢٧

م. مؤسسة الرسالة. ٨١٩ -هـ ٢٠٤م. وتويف مبصر سنة٧٦٧ -هـ ١٥٠سنة

 لبنان. -بريوت

لكية. هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر. إمام دار اهلجرة وإليه تنسب املا ) ٢٨

م. ودفن بالبقيع. ٧٩٥ -هـ ١٧٩م وتويف باملدينة سنة ٧١٢ -هـ ٩٣ولد سنة

هـ  ١٤١٣الطبعة التاسعة  وما بعدها. ٤٨ص ٨لنظر سري أعالم النبالء للذهيب ج

 لبنان. –م مؤسسة الرسالة بريوت  ١٩٩٣

ق. أحد هو النعمان بن ثابت الكويف. أبو حنيفة. إمام احلنيفية، الفقيه ا�تهد احملق ) ٢٩

 -هـ ١٥٠م وتويف سنة ٦٩٩ -هـ ٨٠األئمة األربعة عن أهل السنة. ولد سنة 

 .٣٦ص ٨م. انظر األعالم للزركلي ج٧٦٧

 ١ط ٩٣،٩٤كتاب ا�موع شرح املهذب للشريازي لإلمام النووي، املقدمة ص ) ٣٠

 لبنان. -م. دار إحياء الرتاث العريب. بريوت٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢س

 توى للشيخ علي ونيس على شبكة اإلنرتنت.انظر مبحث ضبط الف ) ٣١

 سبقت ترمجته. ) ٣٢

كتاب ا�موع شرح املهذب للشريازي لإلمام النووي حتقيق حممد جنيب املطيعي  ) ٣٣

 -م . دار إحياء الرتاث العريب. بريوت٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢س ١ط ١٠١ص ١ج

 لبنان.

 .٣٣سورة األعراف، اآلية  ) ٣٤

 .١١٦سورة النحل، اآلية ) ٣٥

. دار ٢٩٠ص ٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن جنيم احلنفي ج ) ٣٦

 لبنان. –املعرفة. بريوت 

(( أن يعلم الكتاب مبعانيه والسنة بطرقها، واملراد بعلمها علم ما تتعلق به من  ) ٣٧

األحكام منهما من العام واخلاص واملشرتك واملؤول والنص والظاهر والناسخ 
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اإلمجاع والقياس وال يشرتط حفظه جلميع القرآن وال لبعضه عن واملنسوخ ومعرفة 

ظهر قلب بل يكفي أن يعرف مظان أحكامها يف أبوا�ا فرياجعها وقت احلاجة، 

وال يشرتط التبحر يف هذه العلوم، والبد له من معرفة لسان العرب لغة وإعراباً، وأما 

ى طريق املتكلمني وأدلتهم أل�ا االعتقاد فيكفيه اعتقاٌد جازٌم وال يشرتط معرفتها عل

صناعة هلم ويدخل يف السنة أقوال الصحابة فالبد من معرفتها... والبد من معرفة 

 ٦عرف الناس وهو معىن قوهلم: البد أن يكون صاحب قرحية.)) املرجع السابق ج

. وانظر �اية السول يف شرح مناهج األصول للقاضي البيضاوي. تأليف ٢٩٠ص

 –وما بعدها. عامل الكتب، بريوت  ٥٤٧ص ٤دين األسنوي جاإلمام مجال ال

  لبنان.

انظر الفتوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان للشيخ ناظم  ) ٣٨

م. دار ١٩٩١ -هـ ١٤١١. ط س ٣٠٩ص ٣الدين ومجاعة من علماء اهلند ج

 الفكر.

ام بالفقه واألصول، وهو هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين. أبو عبد اهللا. إم ) ٣٩

هـ. ١٨٩هـ ونشأ بالكوفة وتويف سنة ١٣١الذي نشر علم أيب حنيفة. ولد سنة 

 .٨٠ص ٦انظر األعالم للزركلي ج

 -هـ ١٤٠٠. ط س ١٢ص ١الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية مج ) ٤٠

 م القاهرة.١٩٨٠

كية توىل القضاء بقرطبة. ولد هو حممد بن أمحد ابن رشد أبو الوليد، من أعيان املال ) ٤١

  .٥ص ٥هـ. انظر األعالم للزركلي ج٥٢٠هـ وتويف سنة٤٥٠سنة 

مواهب اخلليل لشرح خمتصر اخلليل لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي  ) ٤٢

 ٨. حتقيق زكريا عمريات باب األقضية جالرُّعييناملغريب املعروف بابن اخلطاب 

 ار عامل الكتاب.م. د٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ط س ٧٤ص

 .٧٥ص ٧املرجع السابق ج ) ٤٣

وما بعدها حتقيق موفق  ٢٩ص ١أدب املفيت واملستفيت البن الصالح بتصرف ج ) ٤٤

 هـ. عامل الكتب. بريوت١٤٠٧س ١عبد اهللا عبدالقادر. ط

 سبقت ترمجته. ) ٤٥
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هو عثمان بن عبد الرمحن أبو عمرو املعروف بابن الصالح أحد علماء التفسري  ) ٤٦

 ٤هـ. انظر  األعالم للزركلي ج٦٤٣واحلديث والفقه وأمساء الرجال. ولد سنة 

  .٢٠٧ص

هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن حممد اجلويين إمام احلرمني. أعلم  ) ٤٧

هـ ٤١٩املتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد يف جوين من نواحي نيسابور سنة 

  .١٦٠ص ٤انظر األعالم للزركلي جهـ. ٤٧٨هـ وتويف سنة ٤٧٨وتويف سنة 

 .١٠٠ص ١كتاب ا�موع للنووي ج ) ٤٨

 سبقت ترمجته. ) ٤٩

 .٢٠٥ص ٤انظر أعالم املوقعني البن قيم اجلوزية ج ) ٥٠

  . ٧٦-٧٢ص ١انظر أدب املفيت واملستفيت البن الصالح ج ) ٥١

  ٢٥٦ص ٤وانظر أعالم املوقعني البن قيم اجلوزية ج  -

  .١٨٥-١٨٤ص ٤ج ٢طيب مجوانظر املوافقات للشا  -

هـ، ١٣٣٢ط سنة ٢٩٨ص ٤وانظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ج  -

  مصر ، مطبعة املعارف

وانظر آداب املفيت يف املوسوعة الفقهية الكويتية على شبكة اإلنرتنت   -

www.aleman.com  
  .٣٢سورة األعراف، اآلية ) ٥٢

مكحول بن أيب مسلم. أبو عبد اهللا. فقيه الشام يف عصره، من حفاظ  هو ) ٥٣

احلديث، قال الزهري: مل يكن يف زمنه أبصر منه بالفتيا. أصله من فارس تويف سنة 

 .٢٨٤ص ٧م. انظر األعالم للزركلي ج٧٣٠ - هـ ١١٢

 سبقت ترمجته. ) ٥٤

 .٣٢سورة البقرة، اآلية  ) ٥٥

 .٧٩سورة األنبياء، اآلية ) ٥٦

  .٢٨-٢٥سورة طه، اآليات ) ٥٧

 سبقت ترمجته. ) ٥٨

  .٢٣سورة األحزاب، اآلية ) ٥٩
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  .٧٧- ٧٥سورة األحزاب، اآليات ) ٦٠

  .١١٩سورة التوبة، اآلية ) ٦١

  .١٨٥-١٨٤ص ٤ج ٢املوافقات للشاطيب مج ) ٦٢

  .١٥٩سورة آل عمران، اآلية ) ٦٣

األحكام.  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه. حتقيق: مصطفى ديب البغا، كتاب ) ٦٤

هـ ١٤٠٧س ٣. ط٢١٦١ص ٦باب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان؟ ج

  م. دار ابن كثري اليمامة. بريوت.١٩٨٧ -

هو حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي. مشس الدين من أركان اإلصالح  ) ٦٥

هـ. ٧٥١هـ وتويف �ا سنة ٦٩١اإلسالمي وأحد كبار العلماء. ولد بدمشق سنة 

  .٥٦ص ٦للزركلي جانظر األعالم 

أخرجه النسائي يف سننه. حتقيق عبدالفتاح أيب غدة، كتاب قيام الليل وتطوع  ) ٦٦

. قال الشيخ األلباين ٢١٢ص ٣النهار، باب بأي شيء تستفتح صالة الليل، ج

 –م، الناشر : مكتب املطبوعات اإلسالمية ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦س ٢حسن. ط 

  حلب.

 .٢٥٧ص ٤زية جبن قيم اجلو أعالم املوقعني إل ) ٦٧
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 قواعد التفسير نشأتها وتطورها
Rules of tafseer its inception & evolution 

 *د. سميع الحق 
  **من اهللا  نصر

ABSTRACT 
 

Rules of Tafseer are basically concerned with understanding 

meaning of the Holy Qur’an and learn how to take advantage of it. 

This article preliminary defines the importance of Rules of 

Tafseer of the Qur’an and also elaborates the different terminologies 

associated with rules of Tafseer and how these rules are made and 

developed with the passage of time. This paper also provides an 

insight into the previous and current studies carried out in the field 

of Rules of Tafseer. In the beginning, the Rules of Tafseer were 

considered as part of Usool-e-Fiqh, Tafseer and Qur’anic Science. 

The knowledge and awareness about Rules of Tafseer was actually 

accumulated from the Holy Qur’an, Hadith, teachings’ of Sahabah 

(R.A), Usool-e-Fiqh, Arabic grammar, books of Quranic Science 

and books of Tafseer, while later on new books were introduced in 

14th century.  

Keywords: Rules of tafseer, Usool-e-Tafseer, Tafseer, Qur’anic 

Sciences, Usool-e-Fiqh.    
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احلمــد هللا والصــالة والســالم علــى رســول اهللا وعلــى آلــه وصــحبه ومــن وااله، 

 وبعد:

إن مل يكـــن -فـــإن علـــم التفســـري مـــن أجـــّل العلـــوم الشـــرعية، ومـــن أفضـــلها 

مـــن عنـــد اهللا العلـــيم  كتـــاب أنـــزلعلـــى اإلطـــالق، وذلـــك لعالقتـــه بأفضـــل   -أفضـــلها

ة أن يشـتغل املسـلم بعلـم التفسـري رفيعـواملنزلـة ال عظيمةاخلبري، ولذا فإنه من السعادة ال

من السذاجة جداً أن يـرزق اهللا تعـاىل عبـداً  دراسة وتدريساً، وتعّلماً وتعليماً، كما أنه

مــن عبــاده فهــم كتابــه مث يشــتغل بغــريه، فــال شــّك أنــه حيّقــر مــا عّظمــه اهللا ويعظّــم مــا 

  حّقره اهللا.

ملــا احتـــلّ علــم التفســـري هـــذه املنزلــة الرفيعـــة مـــن بــني العلـــوم الشـــرعية وأواله و   

فصـنفوا  -قـدمياً وحـديثاً –بـرياً اإلسالم هذه األمهية  كان اعتنـاء العلمـاء األجـالء بـه ك

ــــم التفســــري،  ــــك يف جمــــاالت خمتلفــــة مــــن عل ــــم التفســــري مصــــنفات عديــــدة وذل يف عل

وعنــدما دخــل الغــث والثمــني يف علــم التفســري، واحتــيج األمــر إىل التمييــز بــني مــا هــو 

مقبــول مــن التفســري ومــا هــو مــردود منــه، مشّــر بعــض املفســرين إىل وضــع قواعــد كليــة 

م وترتيبــه وتنســيقه وتســمى بـــ ( قواعــد التفســري) شــأ�ا كشــأن أصــول لضــبط هــذا العلــ

الفقه أو القواعد الفقهية بالنسبة لعلم الفقـه أو قواعـد اللغـة مـن حنـو وصـرف بالنسـبة 

  للغة العربية.

يف -ولكـن مــن املؤســف جــداً أن كثــرياً ممــن يتعرضــون لتفســري كــالم اهللا تعــاىل  

ثنــــاء تفاســــريهم، ولــــذا جتــــدهم جيمعــــون بــــني ال يراعــــون هــــذه القواعــــد أ -هــــذا الــــزمن

التفاسـري املقبولــة واملـردودة مــن غـري متحــيص وال تنقيـد، وهــذا إن دّل علـى شــيء فإمنــا 

يـــدّل علـــى بعـــدهم عـــن املنهجيـــة الصــــحيحة لتفســـري كـــالم اهللا تعـــاىل وبالتـــايل عــــدم 

لــذا رأينــا مراعــا�م للقواعــد األساســية الــيت وضــعها العلمــاء لتفســري كــالم اهللا تعــاىل، و 

مـــن األمهيـــة مبكـــان أن نســـّلط الضـــوء علـــى نشـــأة علـــم قواعـــد التفســـري وكيفيـــة تطـــّوره 
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وازدهــاره وأبــرز املؤلفــات يف هــذا العلــم النبيــل، وقــد تنــاول البحــث عــدة عناصــر كمــا 

  يلي:

  ًالتعريف بقواعد التفسري لغة واصطالحا  

 الفرق بني قواعد التفسري وعلوم القرآن  

  أمهية علم قواعد التفسري  

 موضوع علم قواعد التفسري وغايته واستمداده  

 نشأة علم قواعد التفسري وتطوره  

 التأليف يف علم قواعد التفسري  

  ًاملناهج املتبعة يف التأليف يف القواعد عموما 

 أنواع القواعد يف التفسري 

  :التعريف بقواعد التفسير لغة واصطالحا

مــــن أن يعــــّرف جبزئيــــه حــــىت يعــــرف املركــــب معرفــــة ال بــــّد للمركــــب اإلضــــايف 

جزئية قبل أن يعرف كَعَلم لشيء مستقل، ومبا أن مصطلح (قواعـد التفسـري ) مركـب 

مــن كلمتــني مهـــا: قواعــد وتفســري، فلـــذا حنتــاج أوالً أن نعــّرف كـــل كلمــة منهمــا علـــى 

 توفيــق:حـدة، مث نعـّرف (قواعــد التفسـري) كعلــم أو لقـب لعلــم مسـتقل، وبــاهللا تعـاىل ال

  أوًال: تعريف القواعد:

القواعــد مجــع قاعــدة، وهــي األصــل واألســاس الــذي يبــىن عليــه غــريه،  القواعــد لغــة:

وكـــل قاعـــدة هـــي أصـــل للـــيت فوقهـــا، ويســـتوي فيـــه األمـــور احلســـية واملعنويـــة، فقاعـــدة 

!  "  #     $  %  &  '  M  البيت: أساسه، ومنه قولـه تعـاىل:

L] :اهلـــــودج: هـــــي اخلشـــــبات األربـــــع املعرتضـــــة يف أســـــفله، وقاعـــــدة ] ١٢٧البقـــــرة

  )١(وقاعدة الباب: هي األصل الذي تبىن عليه مسائله.
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ذكـــر العلمـــاء يف تعريـــف القاعـــدة اصـــطالحاً عـــدة تعـــاريف،  :القاعـــدة اصـــطالحاً 

  خنتار منها ما يلي:

األمــر الكلــي الــذي ينطبــق علــى جزئيــات كثيــرة تُفهــم أحكامهــا هــي: "

"حكــم   أو هــي: )٣("حكــم أغلبــي ينطبــق علــى معظــم جزئياتــه". أو هــي: )٢(منــه".

وهـي كمـا تبـدو تعـاريف متقاربـة، فـاملعىن  )٤(كلي يتعرف به على أحكـام جزئياتـه".

واحــد واأللفــاظ متغــايرة، والقاعــدة �ــذا املـــدلول املــذكور تشــمل كــل مــا يطلــق عليـــه 

وجـــوب"، والقاعـــدة قاعـــدة يف العلـــوم كافـــة، كالقاعـــدة األصـــولية: " األمـــر يقتضـــي ال

النحويــــــة: " الفاعــــــل مرفــــــوع" والقاعــــــدة الفقهيــــــة: "ال ضــــــرر وال ضــــــرار" والقاعــــــدة 

  الرتجيحية: " القول بالتأسيس مقّدم على القول بالتأكيد"، وغريها من القواعد.

  ثانياً: تعريف التفسير:

اختلـــف علمـــاء العربيـــة يف أصـــل لفـــظ التفســـري، فقـــال مجاعـــة، مـــنهم  التفســـير لغـــة:

األزهــري وابــن فــارس وغريمهــا: أنــه مــن الَفْســر، مبعــىن اإلبانــة وكشــف املــراد عــن اللفــظ 

  )٥(وإيضاحه، والَفْسر هو: التفسري، وهو بيان وتفصيل للكتاب.

سـفرت وقال آخرون: هو مقلوب من: َسَفَر، ومعناه أيضاً: الكشف، يقال 

املرأة سفوراً: إذا ألقت مخارهـا عـن وجههـا. وجعـل التفعيـل للتكسـري. وأيـاً كـان األمـر 

  )٦(فأصل املادة يدور على معىن البيان والكشف واإليضاح.

يـــف اللغـــوي للتفســـري، كمـــا تعـــّددت عبـــارات العلمـــاء يف التعر   والتفســـير اصـــطالحاً:

، وهـــي تعريفـــات كثـــرية، ضـــاً ه أيهكـــذا تعـــّددت عبـــارا�م يف التعريـــف االصـــطالحي لـــ

  خنتار منها ما يلي:

هـو علـم يبحـث يف تعريـف التفسـري: "  -رمحـه اهللا –قال اإلمـام أيب حيـان 

ــة  فيــه عــن كيفيــة النطــق بألفــاظ القــرآن الكــريم، ومــدلوالتها، وأحكامهــا اإلفرادي

ونقلـه  )٧(".والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليهـا حـال التركيـب، وتتمـات لـذلك
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ـــــه ارتضـــــاه، وال خيفـــــى مـــــا يف هـــــذا  )٨(اإلمـــــام األلوســـــي يف تفســـــريه، مث شـــــرحه، وكأن

  التعريف من العموم والشمول، و�ذا ال يكون مانعاً كما يشرتط يف التعاريف.

علم يعرف بـه فهـم كتـاب اهللا بقوله: "  -رمحه اهللا–وعرّفه اإلمام الزركشي 

ان معانيـه واسـتخراج أحكامـه المنزل على نبييه محمد صلى اهللا عليه وسلم، وبي

  )٩(". وحكمه

وخالصــة القــول أن التفســري هــو بيــان كــالم اهللا ســبحانه وتعــاىل املنــزل علــى 

  حممد صلى اهللا عليه وسلم بقدر الطاقة البشرية.

  ثالثاً: تعريف قواعد التفسير:

وأمـــا تعريـــف قواعـــد التفســـري باعتبـــاره لقبـــاً علـــى فـــّن معـــّني مـــن العلـــم فهـــو: 

الكليــة التــي يتوصــل بهــا إلــى اســتنباط معــاني القــرآن العظــيم ومعرفــة  األحكــام "

  )١٠(".كيفية االستفادة منها

و�ـــــذا صـــــار علـــــم قواعـــــد التفســـــري علمـــــاً مســـــتقالً مـــــن علـــــوم القـــــرآن، لـــــه 

  موضوعاته ومباحثه وغايته وغرضه وفائدته حسب ما سنذكره فيما بعد.

  الفرق بين قواعد التفسير وعلوم القرآن

اعــــد التفســــري مــــرادف ملصــــطلح (أصــــول التفســــري) ويعتــــرب مــــن مصــــطلح قو   

أشرف وأهّم العلوم اليت تتعلق بالقرآن الكرمي، والنسبة بني قواعد التفسـري وبـني علـوم 

ــــوم  ــــة عل ــــى مجل ــــق قواعــــد التفســــري عل القــــرآن هــــي نســــبة اجلــــزء إىل الكــــّل، وقــــد تطل

مـــا لكـــون علـــوم القرآن،وهـــذا إمـــا أن يكـــون مـــن بـــاب إطـــالق اجلـــزء علـــى الكـــّل، وإ

القرآن والكتب املصنفة يف ذلك تشـتمل علـى قواعـد كثـرية مـن قواعـد التفسـري منثـورة 

  يف أبوابه املختلفة.

واخلالصة أن علوم القرآن هي عبارة عن مجيع العلوم اليت تتعلق بـالقرآن مـن   

وجــوه شــىت، أمــا قواعــد التفســري فــاملراد �ــا تلــك الكليــات والضــوابط املخصوصــة الــيت 

  )١١(ق يف التعريف.سب
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  وفوائده أهمية علم قواعد التفسير

ملــا تشــعبت العلــوم وتنــاثرت تفاصــيلها وجزئيا�ــا، حبيــث أصــبح مــن الصــعوبة 

مبكــان، اإلحاطـــة جبزئيــات فـــن واحــد مـــن فنـــون العلــم فضـــالً عــن اإلحاطـــة جبزئيـــات 

الكليــة  الفنــون املختلفــة، عمــد العلمــاء إىل اســتقراء وإبــراز األصــول اجلامعــة والقضــايا

الــــيت ترجــــع إليهــــا تلــــك اجلزئيــــات تيســــريًا للعلــــم، وإعانــــة علــــى حفــــظ مــــا تنــــاثر مــــن 

جزئياتــــه، مــــع اختصــــار لكثــــري مــــن اجلهــــد والوقــــت، إضــــافة إىل تربيــــة ملكــــة الفهــــم، 

  وضبطه بضوابط حتجزه عن اخلطأ.

إذن هــذه هــي الــيت جتعــل معرفــة القواعــد عموًمــا وقواعــد التفســري خصوًصــا 

  أمرًا مهّماً.

: "البــد أن يكــون مــع  -رمحــه اهللا تعــاىل  –قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

حــىت ال يفــرق بــني  -اإلنســان أصــول كليــة تــرد إليهــا اجلزئيــات ليــتكلم بعلــم وعــدل،

مث يعـــرف  -مســـألتني متمـــاثلتني بســـبب أنـــه ال ميلـــك القاعـــدة الـــيت جتمـــع مـــا تفـــرق 

ئيـــات وجهـــل وظلـــم يف اجلزئيـــات كيـــف وقعـــت وإال فيبقـــى يف كـــذب وجهـــل يف اجلز 

  )  ١٢(الكليات فيتولد فساد عظيم".

يف املنثور يف القواعـد: " أمـا بعـد: فـإن  –رمحه اهللا تعاىل  –ويقول الزركشي 

ضــــبط األمــــور املنتشــــرة املتعــــددة يف القــــوانني املتحــــدة. هــــو أوعــــى حلفظهــــا، وأدعــــى 

التعلـيم ال  لضبطها، وهي إحـدى حكــم العـدد الـيت وضــع ألجــلها، واحلكـيم إذا أراد

    )١٣(بد أن جيمع بني بيانني: إمجايل تتشوَّف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه".

هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن أمهيتهـا تعـرف مبعرفـة أمهيـة موضـوعها 

وهو القرآن الكرمي؛ إذ هو أصـل العلـوم وفيـه خـري العاجـل واآلجـل، فـإذا فهمـه العبـد 

 يدانيـــه علـــم البتـــة. ولـــذا كـــان الرجـــل إذاحفـــظ فهًمـــا صـــحيًحا حـــاز علًمـــا عظيًمـــا ال

: -رضـــي اهللا عنـــه  –ســـورة البقـــرة وآل عمـــران يعظـــم يف أعـــني الصـــحابة قـــال أنـــس 

  )١٤((وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جّد فينا). يعين َعظم.
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  فمن عرف قواعد التفسري حصلت له ثالث فوائد:

ا.  -١   تنفتح له معاين قرآنية كثرية جد�

  يصري بيده آلة يتمكن �ا من االستنباط والفهم.  -٢

يصبح عنده ملكة جتعله حيسن اختيار األقوال املختلفة، حىت ماكان خمتلًفا  - ٣

  اختالف تنوّع.

  )١٥( ضبط التفسري بقواعده الصحيحة. -٤

  موضوع علم قواعد التفسير وغايته وشرفه واستمداده

الكــرمي وإذا أردنــا حتــري الدقــة فإننــا نقــول موضــوع هــذا العلــم هــو القــرآن : موضــوعه

  موضوعه تفسري القرآن.

فهـــم معـــاين القـــرآن كـــي ُمتتثـــل فيحصـــل الفـــوز يف الـــدارين. ولـــيس لتحصـــيل : غايتـــه 

  بعض الفوائد واملكاسب، وإمنا االمتثال.

  ميكن أن نلخص هذه القضية يف ثالثة أوجه:: شرفه 

تعـــــاىل الـــــذي هـــــو أجـــــّل الكتـــــب مـــــن جهـــــة املوضـــــوع، إذ موضـــــوعه كـــــالم اهللا  -١

 وأعظمها وأشرفها، والعلماء يقولون: شرف العلم بشرف املعلوم.

  من جهة مقصوده وغايته وهي االعتصام حببله للوصول إىل السعادتني. -٢

مــن جهــة عظــم احلاجــة إليــه إذ إن كــل فــالح ديــين أو دنيــوي مفتقــر إىل العلــوم  -٣

 )١٦(ىل إذ هو أصلها.الشرعية وهي متوقفة على العلم بكتاب اهللا تعا

  :استمداد قواعد التفسير

وأخــذت منـه قواعــد التفســري مــن املصــادر،  تنقصـد باالســتمداد مــا اســتمد

  ومن خالل التتبع واالستقراء جند أن قواعد التفسري مستمدة مما يأيت : 

وذلــك عـــن طريـــق اســتقراء بعـــض القضـــايا فيــه. فمـــثًال: كـــل  :القــرآن الكـــرمي -١

 (أليم) يف القرآن فهو مبعىن مؤمل أو موجع. وكل (كالّ) يف القرآن بعد أمر منكر 
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  فهو للردع، وكل (كالّ) مل يأيت بعدها أمر منكر فهي مبعىن حق�ا.

 :السنة النبوية -٢

فسـري، حبيـث بعض ما أثر عن الصحابة رضـي اهللا عـنهم يف الكـالم علـى الت -٣

 إنه ميكن أن نعرف منه بعض األصول اليت يسريون عليها يف استنباط املعاين .

 عيـــينأصـــول الفقـــه ألن حقيقتهـــا اســـتقراء كليـــات األدلـــة حـــىت تكـــون نصـــب  -٤

وينبغي االهتمام �ذا العلم ألنه يؤصل علـوم  لدى الطالب، سهلة امللتمس، و ا�تهد

مــــن الزلــــل، ويعطينــــا القــــدرة علــــى احملاجــــة الشــــريعة، ويضــــبطها ويعصــــمنا بــــإذن اهللا 

 واملدافعة عن احلق الذي نعتقده بطريقة مؤصلة.

اللغـــــة والبيـــــان والنحـــــو والتصــــــريف، ألن علـــــوم اللســـــان هاديـــــة للصــــــواب يف  -٥

الكتــاب والســنة فحقيقتهــا إًذا أ�ــا فقــه التعبــد باأللفــاظ الشــرعية الدالــة علــى معانيهــا 

 كيف تؤخذ وتؤدى.

هان واإلتقان، ومقدمات بعـض كتـب التفسـري  رب ، مثل ال كتب علوم القرآن   -٦

كــالتحرير والتنــوير، ومقدمــة كتــاب التســهيل البــن ُجــزي الكلــيب، حيــث ذُكــرت فيهــا 

 مجلة من قواعد التفسري.

 تنبيه:

مل نــذكر كتــب التفســري مــع أ�ــا مشــحونة بالقواعــد بســبب أن وجــود القواعــد  

فيهــا إمنــا هــو عبــارة عــن تطبيقــات للقواعــد, ولــيس املقصــود مــن ذكرهــا تقريرهــا، كمــا 

هــو احلــال يف الفقــه مــثال, فــإن كتبــه مشــحونة بالقواعــد األصــولية ومــع ذلــك ال تعتــرب  

 )١٧(كتب الفقه مادة يستمد منها قواعد األصول.

  نشأة علم قواعد التفسير وتطوره

  احلديث عن نشأة قواعد التفسري يكون من وجهني:
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األول : من جهة كو�ا مفرقة ومتنـاثرة يف مصـادرها الـيت تسـتمد منهـا. فـالكالم فيهـا 

هو الكالم عن نشأة بعض العلوم وتطورها كأصـول الفقـه وعلـوم القـرآن وعلـوم اللغـة 

  د منها.... وهذا بالطبع ليس هو املقصو 

الوجه الثاين : نشأ�ا كفن مستقل مدّون ( حسب املصطلح اخلـاص بـه ) وهـذا بعـد 

التتبـــع مل نقـــف فيـــه علـــى القـــدر الـــذي يتناســـب مـــع مالـــه مـــن أمهيـــة, وإمنـــا وقفنـــا يف 

بعـــض الفهـــارس علـــى ثالثـــة كتـــب معنونـــة بــــ " قواعـــد التفســـري " أو مـــا يقـــارب هـــذه 

يف يف علــم قواعــد التفســري)؛ ألن مؤلفــات هــذا العبــارة (وســنذكرها حتــت عنــوان التــأل

العلــم كانــت متنــاثرة وقليلــة جــد�ا، ولكــن يف األزمنــة املعاصــرة كثــرت عنايــة النــاس بــه،  

 –ظـــاهرا  –كمــا توجــد بعـــض الكتــب املعاصــرة ذات العنـــاوين املشــا�ة أو املطابقــة 

  للموضوع بغض النظر عن مضمو�ا .

مؤلفــــات مســــتقلة بــــه فــــال ميكــــن أن  احلاصــــل أن هــــذا الفــــن مل يتــــوفر لــــدينا

نفصل احلديث عن نشأته، لكن ميكن أن نقول إن بواكيري هذا العلم قـد ظهـرت يف 

العهــد النبــوي علــى يــد أفضــل اخللــق عليــه الســالم مث علــى يــد أئمــة التفســري مــن بعــد 

النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن الصــحابة والتــابعني رضــي اهللا عــنهم أمجعــني فكانــت 

د التفسري مواكبة لنشـأة علـم التفسـري إال أ�ـا كانـت متفرقـة ومنثـورة ضـمن  نشأة قواع

  كتب التفسري مث ازدادت بازدياد كتب التفسري .

  أمـا يف القــرن الثــاين اهلجــري فقــد دخلـت قواعــد التفســري طــورًا جديــًدا إذ ظهــرت

ي مجلة منها مدونة يف أول كتاب ظهر يف أصول الفقـه وهـو " الرسـالة لإلمـام الشـافع

  " رمحه اهللا وكذا كتاب " أحكام القرآن " له أيضاً.

  و أما يف القرن الثالث والرابع فقد اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسـري يف كتـب

التفســـري واألصـــول واللغـــة كــــ " تأويـــل مشـــكل القـــرآن " ال بـــن قتيبـــة وكتـــاب "جـــامع 

 القرآن" للجصاص.البيان " لإلمام الطربي "وأحكام القرآن" للطحاوي "وأحكام 
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  وأما يف القرنني اخلامس والسادس فقد ظهرت مؤلفات كثرية يف التفسري وأصـول

الفقـــــه واللغـــــة أمثـــــال "اإلحكـــــام" البـــــن حـــــزم "والربهـــــان" للجـــــويين "وأصـــــول الفقـــــه 

"للسرخســــي واملستصــــفى للغــــزايل واحملــــرر الــــوجيز البــــن عطيــــة وفنــــون األفنــــان البــــن 

 اجلوزي وغريها.

 الســـابع والثـــامن فقـــد ظهـــرت مؤلفـــات جديـــدة حافلـــة بالقواعـــد  وأمـــا يف القـــرنني 

كمؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وخاصـة رسـالته املطبوعـة باسـم (املقدمـة 

يف أصول التفسري) ومؤلفات تلميذه ابـن القـيم، والبحـر احملـيط أليب حيـان، وكتفسـري 

رآن للزركشــــي، واملنثــــور يف القــــرطيب، وتفســــري ابــــن كثــــري، ومثــــل الربهــــان يف علــــوم القــــ

قواعد الفقه والبحـر احملـيط يف أصـول الفقـه لـه أيضـاً، ومؤلفـات ابـن رجـب، واإلتقـان 

يف علوم القرآن للسيوطي، والتحبري يف علم التفسري له أيضاً، وبعـده الفـوز الكبـري يف 

أصــول التفســري للشــاه ويل اهللا الــدهلوي، وكثــريين بعــدهم، وهــذه الكتــب مــن أصــول 

ســري أو أصــول الفقــه أو علــوم القــرآن لكــن يــذكر فيهــا مؤلفوهــا قواعــد كثــرية مــن التف

 قواعد التفسري.

  ـــــت قواعـــــد التفســـــري مبثوثـــــة يف بطـــــون الكتـــــب يف القـــــرون اخلمســـــة وهكـــــذا ظّل

 الالحقة ما بني كتب التفسري وأصوله وقواعد الفقه وأصوله.
  قواعـد التفسـري وهـو ويف القرن الرابع عشر اهلجري وقفنا على تدوين مسـتقل يف

 )١٨(اهللا.كتاب القواعد احلسان لتفسري القرآن للعالمة عبد الرمحن بن سعدي رمحه 

ومن هنا ميكننا القول بـأن لَِبنـات علـم قواعـد التفسـري كعلـم مسـتقل وضـعت يف 

 القرن الرابع عشر اهلجري، وفيه بدأ التدوين يف هذا العلم.

  التأليف في علم قواعد التفسير

املوضــع ســنذكر كــل مــا وقفنــا عليــه مــن الكتــب املعنونــة بـــ (قواعــد  ويف هــذا  

التفسري) أو ما يقارب هذه العبـارة حسـب الرتتيـب الـزمين، مث نتحـدث عـن مضـمون 

  هذه الكتب إن أمكن:
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) تأليف أيب عبد اهللا حممد بن أيب القاسم اخلضر بن حممـد ابـن قواعد التفسير( -١

بن تيميــة احلــراين امللقــب بـــ فخــر الــدين بــن إاخلضــر بــن علــي بــن عبــد اهللا املعــروف بــ

هـــ ٦٢١هـــ وتــويف �ــا ســنة ٥٤٢اخلطيــب الــواعظ الفقيــه احلنبلــي ولــد يف حــران ســنة 

  وهذا الكتاب مل يصل إلينا وإمنا ذكره صاحب كشف الظنون بالعنوان املشار إليه .

) تــأليف مشــس الــدين ابــن المــنهج القــويم فــي قواعــد تتعلــق بــالقرآن الكــريم( -٢

هـــ وقــد ذكــر صــاحب كشــف ٧٧٧ئغ حممــد بــن عبــد الــرمحن احلنفــي تــويف عــام الصــا

 الظنون ومل يذكر شيئا من املعلومات عنه فاهللا أعلم .

) " خمطـوط " هكـذا ذكـر يف فهـرس التيموريـة وابـن قواعد التفسير البن الوزير( -٣

محـه اهللا هــ ر  ٨٤٠الوزير املشار إليه هنا هو حممد بن إبراهيم الوزير اليماين تـويف عـام 

فصــل مــن كتــاب " إيثــار احلــق علــى اخللــق " للمؤلــف نفســه ، وهــو يف األصــل تعــاىل

بعنــوان فصــل يف اإلرشــاد إىل  ١٦٧:  ١٥٦مطبــوع وهــو الفصــل الواقــع مــا بــني ص 

طريـــق املعرفـــة لصـــحيح التفســـري وقـــد حتـــدث فيـــه املؤلـــف عـــن طـــرق التفســـري ومراتبـــه 

ت يف قواعــد التفســري حســب االصــطالح وأنواعــه و�ــذا ال يعتــرب الكتــاب مــن املؤلفــا

 اخلاص.

) تـأليف حممـد بـن سـليمان الكـافيجي تـويف التيسير في قواعـد علـم التفسـير(  -٤

هــــــ ١٤١٠وقـــــد طبـــــع هـــــذا الكتـــــاب عـــــام  هــــــ وهـــــو كتـــــاب يف علـــــوم القـــــرآن. ٨٧٩

 بتحقيق: ناصر بن حممد املطرود.

اصــــر ) تــــأليف الشــــيخ عبــــد الــــرمحن بــــن نالقواعــــد الحســــان لتفســــير القــــرآن( -٥

هـ وقد طبع الكتاب طبعات عدة وذكر فيه املؤلف رمحـه  ١٣٧٦السعدي تويف سنة 

القواعـد الـيت ذكرهـا املؤلـف رمحـه اهللا علـى  ويبـدوا أنقاعدة مـع ذكـر أمثلتهـا  ٧١اهللا 

 أنواع:

  فمنها قواعد يف التفسري حقيقة وتقارب العشرين قاعدة. • 
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ت مـن قواعـد التفسـري كـاليت تعـرف ومنها ما يصلح أن يسمى قواعـد قرءانيـة وليسـ• 

من خالل تتبع منهج القرآن يف بعـض القضـايا كمقابلـة الوعـد بالوعيـد وأهـل اإلميـان 

 بضدهم وهكذا

  ومنها فوائد ولطائف وليست بقواعد ومنها قواعد فقهية مستنبطة من القرآن.• 

 -رمحـه اهللا  -ويف اجلملة ميكن أن نقـول إن هـذا الكتـاب قـد وضـعه مؤلفـه   

 قواعد التفسري إال أنه توسع فيمـا اختـاره مـن القواعـد فعـد معهـا كثـري مـن القواعـد يف

  والفوائد املستنبطة من القرآن اليت ال تدخل يف قواعد التفسري.

) خلالـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرمحن العـــــك وهـــــو مطبـــــوع أصـــــول التفســـــير وقواعـــــده(   -٦

 وموضوعه علوم القرآن.

) تـــأليف عبـــد الـــرمحن حبّنكـــة وجـــلقواعـــد التـــدبر األمثـــل لكتـــاب اهللا عـــز (   -٧

صـفحة مـع الفهـارس وقـد ذكـر فيـه املؤلـف  ٨٤٠امليداين وهو كتـاب مطبـوع يقـع يف 

أمـورا يراعيهـا القـارئ لكتــاب اهللا كـي حيصـل لــه التـدبر وهـذه األمــور عبـارة عـن فوائــد 

وتوجيهـــات ووصـــايا مـــع اإلشــــارة إىل بعـــض احلكـــم ملتعلقــــة بنصـــوص التنزيـــل، وفيــــه 

 تناسب قواعد التفسري لكنها حتتاج إىل ترتيب وتنسيق. أشياء قليلة

) تـأليف عبـد اهللا بـن حممـد اجلـوعي وهـو  قواعد وفوائد لفقه كتاب اهللا تعالى(  -٨

كمـا هـو   –صفحة مع الفهارس وهذا الكتـاب يتضـمن  ١٤٤كتاب مطبوع يقع يف 

 لطــائف وفوائــد مســـتنبطة مــن القــرآن الكـــرمي إضــافة إىل بعـــض –ظــاهر مــن العنـــوان 

قواعد التفسري .أشار املؤلـف يف مقدمـة كتابـه إىل أنـه قيـدها مـن كتـب متفرقـة إىل أن 

قال: كثري من الفوائد مل أعزها وذلك أل�ا مما علـق يف الـذهن ممـا قرأتـه أو مسعتـه مـن 

 بعض العلماء فيتعذر عزوه..ا.هـ

وهــذا الــذي ال يعــزوه املؤلــف هــو الغالــب علــى الكتــاب إذ العــزو فيــه قليــل 

، وإمنا ذكرت هذا الكتـاب والـذي قبلـه إمتامـا للموضـوع وإال فـإن الفائـدة منهمـا جداً 

  )١٩(يف موضوعنا قليلة، واهللا أعلم.
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  وأخرياً كتبت ثالث رسائل فريدة يف قواعد التفسري وهي:     

) للــدكتور خالــد بــن عثمــان الســبت يف قواعــد التفســير جمعــاً ودراســةاألوىل: ( -٩

مقّدمـة يف اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة، وهـي مـن  جملدين، وهي رسالة دكتوراه،

أمجع الكتب يف علم قواعد التفسري وأفضلها، فهو يذكر القاعدة مث يشـرحها مث يـأيت 

   باألمثلة التطبيقية من كتب التفسري هلذه القاعدة.

) حلســــني بــــن علــــي احلــــريب يف قواعــــد التــــرجيح عنــــد المفســــرينالثانيــــة: ( - ١٠

ماجسـتري مقدمـة يف جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية،  ةجملدين، وهـي رسـال

 من األوىل؛ إذ هي يف القواعد الرتجيحية. وموضوع الثانية أخص

) وهـو كتـاب صـغري للـدكتور مسـاعد فصـول فـي أصـول التفسـيروالثالثة: ( - ١١

بـــن ســـليمان الطيـــار، وهـــو أيضـــاً ال يقـــّل أمهيـــة مـــن الرســـالتني الســـابقتني يف موضـــوع 

لتفسري، حيـث ذكـر األصـول العامـة للتفسـري يف بدايـة الكتـاب مث ذكـر بعـض قواعد ا

  القواعد املهمة للتفسري وزيّنها باألمثلة التطبيقية.

  المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموماً 

ملـــا كـــان التـــأليف يف قواعـــد التفســـري ضـــئيال أو شـــبه منعـــدم، أصـــبح مـــن 

فيه ولذا سيكون احلديث هنا عـن منـاهج العلمـاء املتعذر احلديث عن املناهج املتبعة 

مل يقتصـــر  :قــولنيف التــأليف يف القواعــد عمومـــا ألن هــذا البحــث عـــن "القواعــد " ف

العلمـاء الـذين ألفـوا يف القواعــد علـى طريقـة واحـدة بــل تعـددت طـرائقهم ومنــاهجهم 

  يف التأليف يف هذا الفن فمن هذه املناهج:

من املعلوم أن عدد من القواعد تتعلـق بـأبواب متنوعـة فـإذا وضـع  الترتيب الهجائي:

املرتبطـة بـأكثر  –الكتاب على طريقة األبـواب فـإن هـذا سـيؤدي إىل إغفـال القاعـدة 

يف موضــعها اآلخــر أو تكرارهــا فتفاديــا هلــذا األمــر انــتهج بعــض املــؤلفني  –مــن بــاب 

ت سـليمة، ألن لفـظ القاعــدة يف القواعـد �ـج الرتتيـب اهلجــائي . وهـذه الطريقـة ليســ

ــا شــرعي�ا، فــال نعــرف أيــن وضــع القاعــدة ، وممــن ســار علــى ليســت بيًتــا شــعري�ا وال نص�
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هــذا املــنهج الزركشــي يف املنثــور، وأبــو ســعيد اخلــادمي يف جمــامع احلقــائق، والربكــيت يف 

    القواعد الفقهية.

  .تفاق واخلالف فيهااملنظور فيه إىل مشولية القاعدة وإىل اال الترتيب الموضوعي:

  أقسام: ثالثةفجعلوا القواعد يف اجلملة على 

  قواعد كلية يرجع إليها أغلب املسائل. القسم األول:

  قواعد كلية يرجع إليها بعض املسائل.  القسم الثاني:

  قواعد خالفية وغالبا ما تكون مبدوءة بـ (هل). القسم الثالث:

ـــن ُجنـــيم والســـيوطي وعلـــى هـــذا جـــرى الســـبكي يف األشـــباه والنظـــائ  –ر واب

يف كتابيهما األشباه والنظائر، ومها يف قواعد الفقه، لكـن ابـن جنـيم يف  –رمحهما اهللا 

  قواعد الفقه عند احلنفية، والسيوطي يف قواعد الفقه.

وعلــى هــذا أكثــر الــذين دّونــوا يف قواعــد التفســري  ذكــر القواعــد دون ترتيــب معــين:

رجــب يف كتابــه (القواعــد الفقهيــة) والونشريســي يف   يــذكرو�ا هكــذا منتثــرة، مثــل ابــن

كتابــه (إيضــاح املســالك إيل قواعــد اإلمــام مالــك) وابــن عبــد اهلــادي يف (مغــين ذوي 

األفهــــام) و كــــذلك الســــيوطي يف اإلتقــــان يف قواعــــد التفســــري، وكــــذلك الزركشــــي يف 

كتابــه   الربهــان يف قواعــد التفســري، ومــن املعاصــرين: الشــيخ عبــد الــرمحن الســعدي يف

  (القواعد احلسان لتفسري القرآن) و (القواعد واألصول اجلامعة) يف الفقه.

كــــاألبواب الفقهيــــة وهــــذه هــــي الطريقــــة املشــــا�ة   الترتيــــب علــــى طريقــــة التبويــــب:

للمقاصد املدونة يف هذا الكتاب، وممـن سـار علـى هـذا األسـلوب املقـري املـالكي يف  

يب فـروق القـرايف) والشـيخ عظـوم يف (املسـند كتابه (القواعد) وحممد البقوري يف (ترت

ــــة يف القواعــــد والفوائــــد  املــــذهب يف قواعــــد املــــذهب) حممــــود محــــزة يف (الفرائــــد البهي

الفقهيــــة) والبكــــري يف (االســــتغناء يف الفــــرق واالســــتثناء) وابــــن خطيــــب الدهشــــة يف 

كتور (خمتصر من قواعد العالئي وكالم األسنوي)، وهي الطريقة اليت مشـى عليهـا الـد 

خالــــد بــــن عثمــــان الســــبت يف كتابــــه (قواعــــد التفســــري مجعــــاً ودراســــة) فــــذكر بابًــــا يف 
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أسباب النزول وحتته القواعد املتصلة به، وكذلك أساليب العـرب، وحنـو ذلـك، وهـذه 

  )٢٠(أضبطها يف اجلملة.

  أنواع القواعد في التفسير

  ميكن أن ننوع القواعد بالنظر إىل ناحيتني: 

  مشولية القاعدة لألبواب املتعددة . األولى:

  ما حتظى به القاعدة من وفاق أو خالف . الثانية:

  فالقواعد بالنظر األول على نوعني:

قواعــد تــدخل يف أبــواب خمتلفــة تقــل أو تكثــر لكنهــا ال تقتصــر علــى بــاب  أحــدهما:

  واحد ومنها ما يتعلق بعامة األبواب أو كلها. مثل ال ضرر وال ضرار

واعد ختتص بباب واحد وهذه أيضـا تتفـاوت فمنهـا مـا يضـم جزئيـات كثـرية ق الثاني:

جــــدا ومنهــــا الــــذي جيمــــع قــــدرا قلــــيال مــــن اجلزئيــــات. مثــــل: العــــربة بعمــــوم اللفــــظ ال 

  خبصوص السبب. هذه ختتص بباب واحد هو أسباب النزول. 

مث إن نظرنـــــا إىل القواعـــــد بـــــالنظر الثـــــاين وهـــــو امللحـــــوظ فيـــــه جانـــــب الوفـــــاق 

  واخلالف جند أ�ا على قسمني كذلك :

القواعـــد الـــيت حصـــل الوفـــاق عليهـــا، أو وقـــع فيهـــا شـــيء مـــن اخلـــالف لكنـــه  األول:

ضـــعيف وهـــي الـــيت يُعـــرب عنهـــا غالبـــا جبمـــل خربيـــة وبصـــيغة اجلـــزم كقولنـــا : التأســـيس 

  مقدم على التوكيد، والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.

فيهــا اخلــالف وقــوي وهــي الــيت يعــرب عنهــا غالبــا بصــيغ القواعــد الــيت اشــتهر  الثــاني:

أو قولنــا : هـــل الزيــادة علــى الـــنص  ؟االســتفهام كقولنــا : هــل األمـــر يقتضــي التكــرار

  )٢١(.؟نسخ
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  وللقواعد باعتبار الغاية تقسيم آخر وهو: أ�ا على نوعني:

  كقاعدة : " املفرد املضاف  ؛األول: قواعد عامة يستفاد منها في فهم القرآن

'  M وقولـــــــه:.)٢٢(Ms  r      q  pL يفيـــــــد العمـــــــوم "  كقولـــــــه تعـــــــاىل:

,  +   *  )  (L)املقصود:نعم اهللا )٢٣ .  

ومعرفــة الــراجح  ،الثـاني: قواعــد ترجيحيــة يســتفاد منهــا فــي الموازنــة بــين األقــوال

مـرجح علـى مـا خالفـه"  قرائن السـياق منها واملرجوح؛ كقاعدة : " القول الذي تؤيده

أي:  )٢٤(M4   3      2  1  0  /    .  -L ، كقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــاىل:

وقولــــــــه  )٢٥(افتــــــــتح اآليــــــــة بــــــــالعلم وختمهــــــــا بــــــــالعلم. بعلمــــــــه، قــــــــالوا: ألن اهللا

 )٢٦(Ml  k  jm Lتعاىل:

c  (( :ذلـكوأْوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قـال: معـىن ":قال ابن جرير

l  k  j  i  h  g               f  e    d(( )مـــــــــــــــــــــن  )٢٧

ففتقنـــــا الســـــماء بالغيـــــث واألرض بالنبـــــات، وإمنـــــا قلنـــــا: ذلـــــك أْوىل ت، املطـــــر والنبـــــا

))   s  r       q  p  o   nt  v  u((لداللــة قولــه تعــاىل:  بالصــواب؛
  )٢٩(.على ذلك )٢٨(

  الخاتمة

اهللا تعـــاىل لنـــا حتريـــره مـــن كتابـــة حبـــث مـــوجز حـــول نشـــأة قواعــــد هـــذا مـــا يّســـر 

التفســري وتطورهــا، وحنمــد اهللا تعــاىل العلــي القــدير أن وفقنــا لكتابــة هــذه الصــفحات، 

  فإنه نعم املوىل ونعم النصري، وبعد:

ــــائج  ــــام توصــــلنا إىل عــــدة نت فمــــن خــــالل املعايشــــة مــــع قواعــــد التفســــري عــــدة أي

  نلخصها يف النقاط التالية:
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  :األحكـــام الكليـــة التـــي يتوصـــل بهـــا إلـــى إن املـــراد مـــن قواعـــد التفســـري هـــي

 . وهي جزء من علوم استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية االستفادة منها

  القرآن الكثرية.

  ،إن هذا العلم من أشرف العلوم وأعالهـا، لكونـه يتعلـق بـالقرآن الكـرمي وتفسـريه

  بل هو ميزان علم التفسري.

 تمد قواعــد التفســري مــن القــرآن الكــرمي نفســه، ومــن الســنة النبويــة ومــن أقــوال تســ

الصــحابة والتـــابعني رمحهـــم اهللا كمــا تســـتمد مـــن أصـــول الفقــه، وقواعـــد اللغـــة العربيـــة 

  وكتب علوم القرآن ومقدمات كتب التفسري.

  نشــأ علــم قواعــد التفســري بدايــة ضــمن بــاقي العلــوم كأصــول الفقــه وعلــم التفســري

القرآن وعلوم اللغة، وذلك عـرب القـرون الثالثـة عشـر املنصـرمة، حـىت ّمت تـدوين  وعلوم

  قواعد التفسري كعلم مستقل يف مؤلفات خاصة يف القرن الرابع عشر اهلجري.

  كثـــــرت املؤلفـــــات املعنونـــــة بقواعـــــد التفســـــري إال أن معظمهـــــا ليســـــت يف قواعـــــد

  فسري.التفسري، بل هي أشبه ما تكون بكتب علوم القرآن والت

  لقـــد اتبـــع مـــن ألّـــف يف القواعـــد عاّمـــة منـــاهج خمتلفـــة فمـــنهم مـــن رتّبهـــا حســـب

حروف املعجم، ومنهم مـن رتّبهـا حسـب األبـواب واملوضـوعات، ومـنهم مـن مل يـراع 

  شيئاً من ذلك فجعلها من غري ترتيب.

  لقواعـــــد التفســـــري أنـــــواع متعـــــددة، وميكـــــن تلخيصـــــها يف قواعـــــد عامـــــة، وقواعـــــد

عامــــة وقواعــــد الرتجــــيح، ويقصــــد بالقواعــــد العامــــة القواعــــد الــــيت  خاصــــة، أو قواعــــد

تشــمل التفســري والعلــوم األخــرى كالفقــه وأصــوله، والقواعــد اخلاصــة هــي القواعــد الــيت 

ختــــص علــــم التفســــري، وأمــــا القواعــــد الرتجيحيــــة فهــــي الــــيت يســــتفاد منهــــا يف املوازنــــة 

 على بعض. واملقارنة بني األقوال املتعارضة ومن مثّ ترجيح بعضها

هــذا مــا توصــلنا إليــه مــن النتــائج، فــإن كــان صــواباً فمــن اهللا وإن كــان غــري ذلــك     

  فمنا ومن الشيطان، واهللا تعاىل منه بريء، ورحم اهللا امرءاً أهدى إلينا عيوبنا.
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وأخرياً نسأل اهللا عز وجل أن يعفو عنا الزلل، وأن يغفر لنا خطايانا وإسـرافنا يف     

  وأن يقبل عنا هذا اجلهد املتواضع، وأن ينفعنا به واملسلمني. آمني أمرنا، وأن يرمحنا،

  الهوامش واإلحاالت
 

ق: يقحتأمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، انظر: معجم مقاييس اللغة لإلمام   ) ١( 

، ٥/١٠٩(مادة: قعد)  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، دار الفكر، عبد السالم حممد هارون

لسان  ولسان العرب البن منظور اإلفريقي، إعداد وتصنيف: يوسف خياط، دار

، وتاج العروس من جواهر القاموس حملمد ١٢٨/ ٣العرب، بريوت (مادة: قعد) 

  ٤٧٣/ ٢مرتضى الزبيدي، دار مكتبة احلياة، بريوت (مادة: قعد) 

شرح الكوكب املنري حملمد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار، حتقيق:    )٢(

وإحياء الرتاث جبامعة أم القرى. الطبعة حممد الزحيلي، نزيه محاد، مركز البحث العلمي 

  ٣٠/ ١هـ ١٤٠٢األوىل: 

املدخل الفقهي العام ملصطفى أمحد الزرقاء، دار الفكر، دمشق، الطبعة التاسعة:     )٣(

  ٩٤٦/ ٢ م.١٩٦٨

قواعد التفسري مجعًا ودراسًة للدكتور خالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، القاهرة،    )٤(

  ٢٣/ ١  م٢٠١١هـ ١٤٣٢الطبعة الثالثة: 

انظر: �ذيب اللغة لإلمام أيب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق: عبد السالم    )٥(

، ومعجم مقاييس ٤٠٧/ ١٢هـ.  ١٣٨٤حممد هارون، دار القومية العربية للطباعة، 

  ، (مادة: فسر).٥٥/ ٥، ولسان العرب البن منظور ٥٠٤/ ٤اللغة البن فارس 

ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين، حتقيق: صفوان عدنان داوودي، دار انظر: مفردات    )٦(

القرآن لإلمام  ، والربهان يف علوم٤١٢هـ ص ١٤١٢القلم، دمشق، الطبعة األوىل: 

بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، 

  ٢/١٤٧هـ  ١٣٩٠بريوت، الطبعة الثانية، 

البحر احمليط لإلمام أيب حيان حممد بن يوسف األندلسي الغرناطي، دار الكتاب    )٧(

  ١/٢٦هـ ١٤١٣اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية: 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، لإلمام شهاب الدين السيد حممود    )٨(

  ١/٤ه ١٤٠٨األلوسي، دار الفكر، لبنان بريوت، 

  ١/١٣الربهان يف علوم القرآن للزركشي    )٩(
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  ١/٣٠قواعد التفسري مجعاً ودراسة خلالد السبت    )١٠(

 ٣٣/ ١انظر: املرجع السابق   )١١(

لإلمام أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، مجع وترتيب: عبد الرمحن جمموع الفتاوى    )١٢(

  ) ١٩/٢٠٣( القاسم العاصمي، طبعة الرياض. 

لإلمام بدر الدين حممد بن �ادر الزركشي، حتقيق: فائق أمحد  القواعداملنثور يف    )١٣(

/ ١(هـ ١٤٠٢حممود، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة األوىل: 

٦٦ – ٦٥(  

عادل مرشد وآخرون، مؤسسة  -، حتقيق: شعيب األرنؤوطاإلمام أمحد بن حنبلمسند    )١٤(

 ٢٤٧/ ١٩م. ٢٠٠١هـ ١٤٢١الرسالة، الطبعة األوىل: 

  ٣٨-٣٦/ ١انظر: قواعد التفسري مجعاً و دراسة    )١٥(

 ٣٩/ ١انظر: املرجع السابق    )١٦(

 ٤١-٤٠/ ١انظر: املرجع السابق   )١٧(

 ٤٣-٤١/ ١انظر: املرجع السابق    )١٨(

  ٤٥-١/٤٣انظر: املرجع السابق   )١٩(

 ٤٧-٤٦/ ١انظر: املرجع السابق    )٢٠(

  ٤٨-٤٧/ ١السابق انظر: املرجع    )٢١(

  ١١الضحى:  )٢٢(

  ٣٤إبراهيم:  )٢٣(

  ٧ا�ادلة:  )٢٤(

انظر: قواعد الرتجيح عند املفسرين حلسني بن علي احلريب، دار القاسم، الرياض،    )٢٥(

  ٣٠١/ ١م  ١٩٩٦هـ ١٤١٧الطبعة األوىل، 

  ٣٠األنبياء:  )٢٦(

  ٣٠األنبياء:  )٢٧(

  ٣٠األنبياء:  )٢٨(

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمام حممد بن جرير الطربي، حتقيق: حممود    )٢٩(

  ١٩/ ١٧شاكر، دار املعارف، مصر، الطبعة الثانية. 

  

******************** 
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  معين  الموثقين في شيخ  الضعفاء روايات

  في الصحيحين والمجتبى
Unauthentic Narrators whose texts about a 

particular sheikh are accepted & their 
narrations in sahehan & Mujtaba 
  *الرحمن القرشيد. فتح 

ABSTRACT 
 

The authors approach towards the text of some narrators is 

neither absolute acceptance nor absolute refusal to their texts 

regardless of whether they are authentic or unauthentic. Hence, it 

should be noted that even the authentic narrator’s text can be 

rejected on the basis of the context in which the text is narrated. 

Likewise, the unauthentic narrator’s text should not be rejected in 

context where the narrator is assumed to be authentic. The narrator 

might have been of weak memorisation, but his text may be 

accepted because of his long companionship to that particular 

Sheikh whereby he acquires strength. This research is limited to the 

unauthentic narrators whose text about a particular Bukhari, Muslim 

and Nisei. 

The objective is to extract these unauthentic narrators out of 

the men of Bukhari, Muslim and Nisei depending on the judgments 

of the critics that are related to the documentation of the unauthentic 

narrator and the acceptance of his text reported about a particular 

Sheikh, through the reviewing of reliable references. The study also 

aims to the extraction of the narrations of those narrators in Bukhari, 

Muslim and Nisei and its study in terms of text in order to know 

how the classifier quotes those narrators.  

Keywords: Unauthentic Narrators, Weak memorization, extraction 

of narrations, Judgments of the critics 

                                                           
 ،الجامعة اإلسالمية العالمية، إسالم آبادوعلومه رئيس قسم الحديثو  أستاذ مساعد   *
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  مدخل:

عند علماء الحديث وجود بعض الرواة المتكلم فيهم في  معلوم

ثين، وال يخفى على  صحيحي البخاري ومسلم، فهذا أمر ال يخفى على المحدِّ

حديث المتكلم اإلمامين البخاري ومسلم (رحمهما اهللا)، فهما ينتقيان من 

فيهم ما ُيجَزُم أنَّه صحيٌح مقبول، سواء كان هذا الراوي ُمَضعفًا ِمن ِقَبلهما، أو 

  ِمن ِقَبل غيرهما ِمن المحدثين .

ومن المعلوم أيضًا أن البخاري ومسلمًا لم يرويا الحديث عن ضعيف 

إال وهو مقرون بغيره أو تابعه الثقات، ولم يرويا عن مدلس حتى يصرح 

  اع سواًء في نفس الرواية أو في رواية أخرى في الصحيحين. بالسم

ذكــر العالمــة املعلمــي (رمحــه اهللا): إن الشــيخني خيرجــان ملــن فــيهم كــالم يف 

مواضع معروفة، أحدها: أن يؤدي اجتهادمهـا إىل أن ذلـك الكـالم ال يضـره يف روايتـه 

  البتة، كما أخرج البخاري لعكرمة .

ــــــك الكــــــالم إمنــــــا يقتضــــــي أنــــــه ال يصــــــلح  أن يــــــؤدي اجتهادمهــــــا الثــــــاني: إىل أن ذل

لالحتجــاج بــه وحــده، ويريــان أنــه يصــلح ألن حيــتج بــه مقرونــاً، أو حيــث تابعــه غــريه، 

  وحنو ذلك .

أن يريا أن الضعف الـذي يف الرجـل خـاص بروايتـه عـن فـالن مـن شـيوخه، أو  ثالثها:

منـه بعـد اختالطـه، أو مبـا برواية فالن عنه، أو مبا مسع منه من غري كتابـه، أو مبـا مسـع 

جــاء عنــه عنعنــه وهــو مــدلس، ومل يــأت عنــه مــن وجــه آخــر مــا يــدفع ريبــة التــدليس. 

  .)١(فيخرجان للرجل حيث يصلح، وال خيرجان له حيث ال يصلح"

يعــــين صــــحيحي البخــــاري  -وقــــال الــــذهيب (رمحــــه اهللا): "فمــــا يف الكتــــابني 

يف األصــول ورواياتــه ضــعيفة،  حبمــد اهللا رجــل احــتج بــه البخــاري أو مســلم -ومسـلم 

بـل حســنة أو صـحيحة ... ومــن خــرج لـه البخــاري أو مسـلم يف الشــواهد واملتابعــات 

  .)٢(ففيهم َمن يف حفظه شيء، ويف توثيقه تردد"
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قلُت: يجب التنبه إلى عدم صحة االستدالل على ثقة الـراوي بـإخراج البخـاري 

لبخــاري أو مســلم لــه، هــل أو مســلم لــه، وإنمــا ينبغــي النظــر فــي كيفيــة إخــراج ا

أخرجـــا لـــه فـــي األصـــول؟ ومـــا هـــي األحاديـــث التـــي أخرجاهـــا، هـــل لهـــا شـــواهد 

حـديثاً فـي األصـول صـحيحاً  -كالهما أو أحدهما   –ومتابعات؟ فإن أخرجا له 

لذاته، فهذا الذي في أعلى درجات التوثيق، أّما من أخرجا له في المتابعـات أو 

صــدق العــام، ولكــن قــد ال يكــون فــي أعلــى صــحيحاً لغيــره فهــذا يشــمله اســم ال

  درجات التوثيق.

وهذا هو الذي أبرزه ابن حجر من منهج البخاري بقوله: "فأما إن خـرج لـه 

يف املتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له مـنهم يف الضـبط 

  .)٣(وغريه، مع حصول اسم الصدق هلم"

علـى اإلمـام مسـلم بروايتـه يف صـحيحه وقد ردَّ ابن الصالح علـى مـن عـاب 

عن مجاعة من الضعفاء علم الطعن فـيهم، وليسـوا مـن شـرط الصـحيح بأجوبـة منهـا: 

"أن يكــــون ذلــــك واقعــــاً يف الشــــواهد واملتابعــــات ال يف األصــــول، وذلــــك بــــأن يــــذكر 

احلـديث أوالً بإسـناد نظيـف رجالـه ثقـات وجيعلـه أصـالً مث يتبـع ذلـك بإسـناٍد آخــر أو 

فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد باملتابعة، أو لزيادة فيه تنبه علـى فائـدة أسانيد 

  .)٤(فيما قدمه"

  شرط النسائي في المجتبي: 

أمــا النســائي فلــه شــرط يف ا�تــىب بينــه العلمــاء، قــال أبــو الفضــل بــن طــاهر 

املقدسي: "سألت اإلمام أبا القاسم سعد بن علـي الزجنـاين مبكـة عـن حـال رجـل مـن 

يـا بنـي! إن ألبـي اة، فوثقـه، فقلـت: إن أبـا عبـد الـرمحن النسـائي ضـعفه، فقـال: "الرو 

    )٥(عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسلم"

 



 170  في الصحيحين والمجتبى معين الموثقين في شيخ  الضعفاء روايات

وقــــد قــــال احلــــافظ : "كــــم مــــن رجــــل أخــــرج لــــه أبــــو داود والرتمــــذي جتنــــب 

  .)٦(النسائي إخراج حديثه، بل جتنب إخراج حديث مجاعة يف الصحيحني"

وشرطه بّينه بقوله: "ملا عزمت على مجـع كتـاب السـنن، اسـتخرت اهللا تعـاىل 

يف الرواية عن شيوخ كان يف القلب منهم بعـض الشـيء، فوقعـت اخلـرية علـى تـركهم، 

  .)٧(فرتكت مجلة من احلديث كنت أعلو فيه عنهم"

قلت: فمن هؤالء عبد اهللا بن هليعة، قال احلـافظ أبـو طالـب أمحـد بـن نصـر 

البغـدادي: "مــن يصــرب علـى مــا صــرب عليــه أبـو عبــد الــرمحن؟! كـان عنــده حــديث ابــن 

  .)٨(هليعة ترمجة ترمجة فما حدث �ا، وكان ال يرى أن حيدث حبديث ابن هليعة"

وقــال ابــن رجــب مرجحــاً لــه علــى أيب داود والرتمــذي فــيمن خيــرج لــه: "وأمــا 

ـــه الـــوهم، وال ملـــن النســـائي فشـــرطه أشـــد مـــن ذلـــك، وال يكـــاد خيـــرج ملـــن يغلـــب  علي

  .)٩(فحش خطؤه وكثر"

وأطلق بعـض العلمـاء علـى كتـاب النسـائي اسـم (الصـحيح)، جـاء هـذا عـن 

احلفــاظ، أيب علــي النيســابوري، وأيب أمحــد بــن عــدي، والــدارقطين، وابــن منــده، وعبــد 

الغـــين بــــن ســـعيد األزدي، واحلــــاكم، وأيب يعلــــي اخلليلـــي، واخلطيــــب البغــــدادي، وأيب 

  .)١٠(ي، وذلك من أجل ما رأوه يف كتابه من قوة شرطه وحتريهطاهر السلف

وال شـــك يف أن صـــحيح البخـــاري أصـــح وأعلـــى شـــرطاً مـــن ســـنن النســـائي، 

وللــدارقطين جــزء صــغري يف الرجــال الــذين خــرج هلــم البخــاري وأعــرض عــنهم النســائي  

  كإمساعيل بن أيب أويس. 

التصـــــحيح ودقـــــة وهكـــــذا كانـــــت ميـــــزة ســـــنن النســـــائي يف ضـــــيق شـــــرطه يف 

هـــ) تلميــذ ابــن عبــد الــرب ٤٨٤مقاييســه يف القبــول لدرجــة أن أبــا احلســن املعــافري (ت

فشــــرطه يف . )١١(عـــّدُه ســــلك أغمــــض وأجــــل مــــا ســــلكه األئمــــة الســــتة مــــن مســــالك

ا�تـــىب هـــو أقـــوى الشـــروط بعـــد الصـــحيحني، ممـــا دفـــع الـــذهيب إىل القـــول: "ومل يكـــن 

ائي، هــو أحــذق باحلــديث وعللــه ورجالــه مــن أحــد يف رأس الثالمثائــة أحفــظ مــن النســ
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مســـــلم، ومـــــن أيب داود، ومـــــن أيب عيســـــى، وهـــــو جـــــار يف مضـــــمار البخـــــاري، وأيب 

  .)١٢(زرعة"

ــــيس مــــن شــــرط األئمــــة البخــــاري ومســــلم والنســــائي  ــــه ل والخالصــــة أن

(رحمهم اهللا) أال يخرجـوا عـن رواة مـتكلم فـيهم أو موصـوفين بالضـعف، وذلـك 

مــا دام  -لمــتكلم فيــه ال يلــزم أن تــرد جميــع مروياتــه ألّن الــراوي الضــعيف أو ا

، إذ قــد يكــون ُمَضــّعفاً فــي حــاٍل دون حــال، أو فــي شــيٍخ -غيــر مــتهم بالكــذب 

دون شيخ، أو في بلٍد دون بلد، أو في حديث معين دون أحاديث أخر، ونحـو 

، فال يجوز أن نرد جميـع مروياتـه حينئـذ، بـل نقبـل )١٣(ذلك من أنواع التضعيف

الــذي تبــين لنــا أنــه ضــبطه وحفظــه وأداه كمــا حفظــه، ونــرد حديثــه الــذي  حديثــه

  تبين لنا أنه أخطأ فيه، ونتوقف فيما لم يتبين لنا شأنه.

هــــذا هــــو مــــنهج احملــــدثني يف التعامــــل مــــع مجيــــع مرويــــات الــــرواة الضــــعفاء، 

، يعين تصـحيح أحاديـث بعـض )١٤("االنتقاء من أحاديث الضعفاءويسمى منهج "

املتكلم فـيهم بالضـعف إذا تبـني أ�ـم قـد حفظـوا هـذا احلـديث خبصوصـه، متامـا  الرواة 

كمــا أننــا قــد نــرد حــديث الــراوي الثقــة إذا تبــني أنــه مل حيفــظ هــذا احلــديث املعــني، أو 

  خالف فيه من هو أوثق منه وأحفظ، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

  موضوع البحث:

ء املوثقني يف شـيخ معـّني عنـد البخـاري موضوع هذا البحث روايات الضعفا

  وجييب عن السؤالني التاليني: -الصحيحان وا�تىب  –ومسلم والنسائي يف كتبهم 

ـــــذين أخـــــرج هلـــــم البخـــــاري ومســـــلم  ـــــرواة الضـــــعفاء املوثقـــــون يف شـــــيخ ال مـــــن هـــــم ال

  والنسائي؟

  كيف أخرج هؤالء األئمة أحاديث املوثقني يف شيخ؟
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  حثني:قسمُت هذا البحث إىل مب

عقدتـــه لـــرتاجم الضـــعفاء املـــوثقني يف شـــيخ عنـــد البخـــاري ومســـلم  المبحـــث األول:

  والنسائي.

لدراســةأحاديث الضــعفاء املــوثقني يف شــيخ عنــد هــؤالء األئمــة يف  والمبحــث الثــاني:

  ، وفيه مطالب هي:

  أحاديث املوثقني يف شيخ عند اإلمام البخاري. المطلب األول:

  أحاديث املوثقني يف شيخ عند اإلمام مسلم. المطلب الثاني:

  أحاديث املوثقني يف شيخ عند اإلمام النسائي. المطلب الثالث:

  وجعلُت خامتة فيها اخلالصة وأهم النتائج.

  واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل،

  المبحث األول

  الضعفاء الموثقون في شيخ 

  والمجتبىعند البخاري ومسلم والنسائي في الصحيحين 

أخـرج هـؤالء األئمـة ألربعــة مـن الـرواة الضـعفاء المــوثقين فـي شـيخ، هـم: هشــام 

بن سعد واتفقوا عليـه! ويحيـى بـن الضـّحاك انفـرد بـه البخـاري دونهـم، وقـرة بـن 

  .)١٥(عبد الرحمن، ومجالد بن سعيد أخرج لهما مسلم دونهم

وثيـــق الـــراوي مجعــُت هـــؤالء الـــرواة مـــن خــالل تتبـــع أقـــوال النقـــاد الــيت تفيـــد ت

الضــــعيف أو قبــــول حديثــــه عــــن شــــيٍخ معــــني، وذلــــك بــــالرجوع إىل أّمهــــات الكتــــب 

والكتـــب اخلاّصـــة بـــرتاجم  -خاّصـــة كتـــب رجـــال الصـــحيحني  -املعتمـــدة يف الرجـــال 

الكتب السّتة، وأمهها �ذيب الكمـال للمـّذي، و�ـذيب التهـذيب وتقريـب التهـذيب 

قوال النقاد فيـه، مثّ النظـر يف هـذه األقـوال البن حجر. فدرسُت ترمجة الراوي، وتتبع أ

 ووضع خالصة هلذه األقوال، فأقول وباهللا التوفيق:



 173  في الصحيحين والمجتبى معين الموثقين في شيخ  الضعفاء روايات

بمهملـــة مفتوحـــة ثـــم تحتانيـــة وزن  -قـــرة بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن ِحْيِويـــل  -) ١(

المعــافري المصــري، يقــال اســمه يحيــى. مــن الســابعة مــات ســنة ســبع  -جبريــل 

، والترمــــذي، وابــــن )١٧(والنســــائي. أخــــرج لــــه مســــلم، وأبــــو داود، )١٦(وأربعــــين

  ماجة. 

. وقـــــال حيـــــىي بـــــن معـــــني: )١٨(قـــــال اإلمـــــام أمحـــــد: "منكـــــر احلـــــديث جـــــداً"

. وقـال أبـو زرعـة: "األحاديـث )١٩("ضعيف احلديث". وقال أبو حامت: "ليس بقوي"

    .)٢٠(الىت يرويها مناكري"

 ذكره ابن حبان يف الثقات، ونقل قـول األوزاعـي: "أعلـم النـاس بـالزهري قـرة

، مث نقـــل ابـــن حبـــان اســـتنكار أبـــو حـــامت الـــرازي أن )٢١(بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن حيويـــل"

يكون قرة أعلم النـاس بـالزهري، وأن كـل شـيء روي عنـه ال يكـون سـتني حـديثًا، بـل 

أتقن الناس بالزهري: مالك، ومعمر، والزبيدي: ويونس، وعقيـل، وابـن عيينـة، هـؤالء 

ذاكرة، و�ــــم يعتـــرب حــــديث الزهــــري إذا الســـتة أهــــل احلفـــظ واإلتقــــان، والضــــبط، واملـــ

خـــالف بعـــض أصـــحاب الزهـــري بعًضـــا يف شـــيء يرويـــه. وتـــرجم ابـــن حبـــان لقـــرة مـــرة 

  .  )٢٢(أخرى يف مشاهري علماء األمصار

ووّجه ابن حجر قول األوزاعي بـأّن قـرة أعلـم حبـال الزهـري مـن غـريه ال فيمـا 

: مل يكـــن للزهـــري  يرجـــع إىل ضـــبط احلـــديث وهـــذا هـــو الالئـــق. خاصـــة أّن قـــرة قـــال

  .  )٢٣(كتاب إال كتاب فيه نسب قومه"

قال ابن عدي: "ولقرة أحاديث صاحلة يرويهـا عنـه رشـدين وسـويد بـن عبـد 

ـــد هـــؤالء ومل أر يف حديثـــه  ـــز، وابـــن وهـــب واألوزاعـــي وغـــريهم ومجلـــة حديثـــه عن العزي

  .)٢٤(حديثاً منكراً جداً فأذكره وأرجو أنه ال بأس به"

ويقبـل حديثـه فـي الزهـرّي خاّصـة، واألوزاعـي إمـام حجـة، الخالصة: أنّه ضعيف 

وكفـــــى بشـــــهادته لشـــــيخه قـــــرة، خاصـــــة إذا كـــــان الـــــراوي عنـــــه ابـــــن وهـــــب، أو 

  األوزاعي، أو سويد بن عبد العزيز.
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بــن ســعيد بــن عميــر الهْمــداني  -بضــم أولــه وتخفيــف الجــيم  -ُمَجالــد  -) ٢(

ــع أبــو عمــرو الكــوفي، مــن صــغار السادســة مــات  -بســكون المــيم  - ســنة أرب

  ،  أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة.)٢٥(وأربعين

ــــروي  ــــن مهــــدي ال ي قــــال البخــــاري: "كــــان حيــــىي القطــــان يضــــعفه وكــــان اب

. وقال ابن عدي: "وجمالد لـه عـن الشـعيب عـن جـابر أحاديـث صـاحلة وعـن )٢٦(عنه"

الشــعيب وقــد رواه عــن غــري جــابر مــن الصــحابة أحاديــث صــاحلة ومجلــة مــا يرويــه عــن 

  .)٢٧(غري الشعيب ولكن أكثر روايته عنه وعامة ما يرويه غري حمفوظ"

قــال أبــو بكــر بــن أيب خيثمــة: "مسعــت حيــىي بــن معــني يقــول: جمالــد ضــعيف 

واهى احلديث. قلت: كان حيىي بن سعيد القطان يقـول: لـو أردت أن يرفـع ىل جمالـد 

  .)٢٨(فع حديثه؟ قال: لضعفه"حديثه كله رفعه، قال: نعم، قلت: وَِملَ ير 

وقــال ابــن أيب حـــامت: "حــدثنا أمحـــد بــن ســنان قـــال مسعــت عبـــد الــرمحن بـــن 

مهـــدى يقـــول: "حـــديث جمالـــد عنـــد األحـــداث حيـــىي بـــن ســـعيد، وأىب أســـامة، لـــيس 

بشئ، ولكن حديث شعبة، ومحاد بـن زيـد، وهشـيم، وهـؤالء القـدماء. يعـين أنـه تغـري 

  .)٢٩(حفظه يف آخر عمره"

حبـــان: "وكـــان رديء احلفـــظ يقلـــب األســـانيد ويرفـــع املراســـيل ال وقـــال ابـــن 

  .)٣٠(جيوز االحتجاج به"

الخالصــة: مجالــد ضــعيف بســبب تغيــر حفظــه فــي آخــر عمــره، وروايــة األكــابر 

ــن  ــة األحــداث كيحيــى ب شــعبة، وحمــاد بــن زيــد، وهشــيم، مقبولــه، وتجنــب رواي

  سعيد، وأبو أسامة إالّ إذا توبعوا، واهللا أعلم.

ــ -) ٣( ن ســعد المــدني أبــو عبــاد أو أبــو ســعيد، مــولى آل أبــي لهــب، هشــام ب

. )٣١(القرشــي، يتــيم زيــد بــن أســلم. مــن كبــار الســابعة مــات ســنة ســتين أو قبلهــا

ـــن  ـــو داود، والنســـائي، والترمـــذي، واب ـــه البخـــاري تعليقـــاً، ومســـلم، وأب أخـــرج ل

  ماجة.
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حيــىي . وقــال أيضــاً: "كــان )٣٢(قــال اإلمــام أمحــد: "مل يكــن هشــام باحلــافظ"

.  "وقـال الــدوري عــن ابــن معـني: "مسعــت حيــىي يقــول:  )٣٣(بـن ســعيد ال حيــدث عنــه"

كــان داود بــن قــيس يعــىن الفــراء صــاحل احلــديث. وهشــام بــن ســعد فيــه ضــعف وداود 

. وقــال أيضــاً: )٣٥(. وقــال أيضــاً: "صــاحل ولــيس مبــرتوك احلــديث")٣٤(أحــب إّيل منــه"

  .  )٣٦("ليس بذاك القوي"

الصــدق وهــو أحــب إيل مــن ابــن إســحاق. وقــال أبــو  وقــال أبــو زرعــة: "حملــه

. وقـال )٣٧(حامت: يكتب حديثه وال حيتج بـه، هـو وحممـد بـن إسـحاق عنـدي واحـد"

  .)٣٩(. قال ابن عدي: "مع ضعفه يكتب حديثه")٣٨(النسائي: ضعيف"

  .)٤٠(وقال أبو داود: "هشام بن سعد أثبت الناس يف زيد بن أسلم"

سـانيد وهـو ال يفهـم ويسـند املوقوفـات قال ابن حبـان: "كـان ممـن يقلـب األ

من حيث ال يعلم فلما كثر خمالفته األثبـات فيمـا يـروي عـن الثقـات بطـل االحتجـاج 

  .)٤١(به وإن اعترب مبا وافق الثقات من حديثه فال ضري"

الخالصــة: ضــعيف يعتبــر حديثــه، وهــو أثبــت النــاس فــي زيــد بــن أســلم كمــا قــال 

 أعلم.أبو داود (رحمه اهللا)، واهللا 

بموحــدتين والم مضـــمومة  -يحيــى بــن عبـــد اهللا بــن الضــحاك البـــابلتي  -) ٤(

أبــو ســعيد الحرانــي ابــن امــرأة األوزاعــي، مــن التاســعة مــات ســنة  -ومثنــاة ثقيلــة 

  .)٤٣(. أخرج له البخاري تعليقاً، والنسائي في الكبري)٤٢(ثماني عشرة

قلـت: ال، قال أبو حامت: "مسعت النفيلى حيمل عليه وقال ىل كتبـت عنـه؟ ف

ــا قــدمت حــرّان وقــد كــان تــوىف. وقــال  أومهتــه أىنِّ مل أكتــب عنــه مــن أجــل ضــعفه، وإمنَّ

  .)٤٤(أبو زرعة: ال أحدث عنه. ومل يقرأ علينا حديثه"

. ورّد ذلــك اإلمــام أمحــد )٤٥(قــال ابــن معــني: "مل يســمع مــن األوزاعــي شــيئاً 

، كيــف وهــو )٤٧(. وهــي حكايــة منقطعــة الســند)٤٦(بقولــه: "أمــا الســماع فــال يــدفع"

  ابن امرأته؟!.
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وقال ابن عدي: "وليحىي البابليت عـن األوزاعـي أحاديـث صـاحلة، ويف تلـك 

األحاديث أحاديث ينفرد �ا عن األوزاعي، ويروى عن غري األوزاعـي مـن املشـهورين 

"   .)٤٨(وا�هولني، والضعف على حديثه بنيِّ

ولكنَّــه يــأيت عــن وقــال ابــن حبــان: "كــان كثــري اخلطــأ ال يــدفع عــن الســماع، 

الثقــات بأشــياء معضــالت ممــن كــان يهــم فيهــا حــىت ذهــب حالوتــه عــن القلــوب ملــا 

شاب أحاديثه املناكري، فهو عندي فيما انفرد به ساقط االحتجاج، وفيمـا مل خيـالف 

  .)٤٩(الثقات معترب به، وفيما وافق الثقات حمتج به"

ي خاّصة فيمـا يتـابع عليـه الخالصة: ضعيٌف عند جماهير النّقاد، إالّ في األوزاع

  ال ما ينفرد به، واهللا أعلم.

  المبحث الثاني

  أحاديث الموثقين في شيخ 

  عند البخاري ومسلم والنسائي في الصحيحين والمجتبى

تقــدم أّن األئمــة البخــاري ومســلم والنســائي، لــم يخرجــوا عــنهم إالّ نــادراً، حيــث 

فقـط: اثنـان لهشـام، وواحـد بلغ مجموع ما أخـرج لهـم البخـاري ثالثـة أحاديـث 

  ليحيى بن الضّحاك.

وأّمــا اإلمــام مســلم، فقــد بلــغ مجمــوع مــا أخــرج لهــم ثالثــة عشــر حــديثاً: حــديثاً 

واحــداً لقــرة بــن عبــد الــرحمن، وحــديثاً واحــداً لمجالــد بــن ســعيد، وأحــد عشــر 

  حديثاً لهشام بن سعد.

شـيخ، هـو: هشـام  أخرج اإلمام النسائي لواحٍد من الرواة الضعفاء الموثقين في

  بن سعد. وأخرج له حديثاً واحداً.

درسـُت تلـك األحاديـث عنـد األئمـة فــي ثالثـة مطالـب، فـاألول ألحـاديثهم عنــد 

  البخاري، والثاني ألحاديثهم عند مسلم. والثالث ألحاديثهم عند النسائي.
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  أحاديث الموثقين في شيخ عند اإلمام البخاري: المطلب األول:

  بن سعد:أوًال: حديث هشام 

  الحديث األول: أخرجه معلقـاً بصـيغة الجـزم فـي كتـاب الحـج، بـاب كراهيـة

)، فقال(رحمـــه ١٨٩٠أن تعـــّرى المدينـــة، تحـــت الحـــديث رقـــم ( النبـــي 

  اهللا): 

ثـََنا اللَّْيــُث، َعــْن َخالِــِد بْــِن يَزِيـَد، َعــْن َســِعيِد بْــِن َأبِــي  ثـََنا َيْحَيــى بْــُن بَُكْيــٍر، َحـدَّ "َحـدَّ

ــاَل: ِهــَالٍل،  ــُه، َق ــَر َرِضــَي اللَّــُه َعْن ــِه، َعــْن ُعَم ــِن َأْســَلَم، َعــْن َأبِي ــِد ْب اللَُّهــمَّ «َعــْن زَْي

، َوقَاَل ابْـُن ُزرَيْـٍع، »اْرزُْقِني َشَهاَدًة ِفي َسِبيِلَك، َواْجَعْل َمْوِتي ِفي بـََلِد َرُسوِلَك 

َأبِيـِه، َعـْن َحْفَصـَة بِْنـِت ُعَمـَر َرِضـَي  َعْن َرْوِح ْبِن الَقاِسـِم، َعـْن زَيْـِد بْـِن َأْسـَلَم، َعـنْ 

ُهَمــا، قَاَلــْت: َســِمْعُت ُعَمــَر َنْحــَوُه َوَقــاَل ِهَشــاٌم، َعــْن زَيْــٍد، َعــْن َأبِيــِه، َعــْن  اللَّــُه َعنـْ

  .)٥٠(َحْفَصَة، َسِمْعُت ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 

ظـه عـن حفصـة وصله بن سعد عـن حممـد بـن إمساعيـل بـن أيب فـديك عنـه ولف قلُت:

  .)٥١(أ�ا مسعت أباها يقول: فذكر مثله، ويف آخره: "ِإنَّ اللََّه يَْأِيت بَِأْمرِِه َأىنَّ َشاَء"

"أراد البخــاري �ــذين التعليقــني بيــان االخــتالف فيــه علــى زيــد بــن  قــال ابــن حجــر:

أســلم فــاتفق هشــام بــن ســعد وســعيد بــن أيب هــالل علــى أنــه عــن زيــد عــن أبيــه أســلم 

د تابعهمـا حفـص بـن ميسـرة عـن زيـد عنـد عمـر بـن شـبة وانفـرد روح بـن عن عمر وق

القاسم عن زيد بقوله عن أمه وقد رواه بن سعد عن معن بـن عيسـى عـن مالـك عـن 

  زيد بن أسلم أن عمر فذكره مرسًال.

وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري يف تارخيه من طريق حممـد بـن عبـد 

د اهللا القارئ، عن جده، عن أبيه حممـد، عـن أبيـه اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عب

  عبد اهللا أنه مسع عمر يقول ذلك. 

وطريــق أخــرى أخرجهــا عمــر بــن شــبة مــن طريــق عبــد اهللا بــن دينــار عــن بــن 

  .)٥٢(عمر عن عمر إسنادها صحيح"
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فقــال:  قلــُت: هــذا الحــديث ممــا أعلــه الــدارقطني فــي تتبعاتــه علــى الصــحيحين،

"وأخــرج البخــاري عــن ابــن بكــري، عــن الليــث، عــن خالــد عــن ســعيد بــن أيب هــالل، 

عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: "اللهـم ارزقـين شـهادة يف سـبيلك، واجعـل مـويت 

يف بلد رسولك"قال: وقـال يزيـد بـن زريـع عـن روح عـن زيـد عـن أمـه عـن حفـص عـن 

  .)٥٣(ة عن عمر"عمر. وقال هشام بن سعد عن زيد عن أبيه عن حفص

"الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم عن أبيه عن عمـر وعـن أمـه عـن  قال ابن حجر:

حفصــــة عــــن عمــــر؛ ألن الليــــث وروح بــــن القاســــم حافظــــان وأســــلم مــــوىل عمــــر مــــن 

  املالزمني له العارفني حبديثه. 

ويف سياق حديث زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة زيادة علـى حديثـه عـن 

فــــدل علــــى أ�مــــا طريقــــان  )٥٤(ينتــــه يف كتــــاب تغليــــق التعليــــقأبيــــه عــــن عمــــر كمــــا ب

  .  )٥٥(حمفوظان وأما رواية هشام بن سعد فإ�ا غري حمفوظة ألنه غري ضابط"

  الحديث الثاني: أخرجه معلقاً بصيغة الجزم في كتـاب المغـازي، بـاب غـزوة

  )، فقال (رحمه اهللا): ٤١٣١ذات الرقاع، تحت الحديث رقم (

ثـََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد الَقطَّاُن، َعْن َيْحيَـى بْـِن َسـِعيٍد األَْنَصـاِريِّ،  ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ "َحدَّ

َعـِن الَقاِسـِم بْـِن ُمَحمَّـٍد، َعـْن َصـاِلِح بْـِن َخـوَّاٍت، َعـْن َسـْهِل بْـِن َأبِـي َحْثَمـَة، قَــاَل: 

ـــِة، َوطَ « َل ـــاُم ُمْســـتَـْقِبَل الِقبـْ ـــوُم اِإلَم ، يـَُق ـــُدوِّ ـــِل الَع ـــْن ِقَب ـــٌة ِم ـــُه، َوطَائَِف ُهْم َمَع ـــنـْ ـــٌة ِم ائَِف

، فـَُيَصـلِّي بِالـَِّذيَن َمَعـُه رَْكَعـًة، ثُـمَّ يـَُقوُمـوَن فـَيَـرَْكُعـوَن ِألَنـُْفِسـِهْم  ُوُجوُهُهْم ِإَلى الَعـُدوِّ

ــُؤَالِء إِ  َــْذَهُب َه ــي َمَكــانِِهْم، ثُــمَّ ي ــًة، َوَيْســُجُدوَن َســْجَدتـَْيِن ِف ــَك، رَْكَع ــاِم ُأولَِئ ــى َمَق َل

ثـََنا ُمَسـدٌَّد، » فـَيَـرَْكُع ِبِهْم رَْكَعـًة، فـَلَـُه ثِْنتَـاِن، ثُـمَّ يـَرَْكُعـوَن َوَيْسـُجُدوَن َسـْجَدتـَْينِ  َحـدَّ

ثـََنا َيْحَيى، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن بْـِن الَقاِسـِم، َعـْن َأبِيـِه، َعـْن َصـاِلِح بْـِن  َحدَّ

ثَِني ُمَحمَّـُد بْـُن ُعبَـْيـِد ْن َسْهِل ْبِن َأِبي َحْثَمـَة، َعـِن النَّبِـيِّ َخوَّاٍت، عَ  لَـُه، َحـدَّ : ِمثـْ

ثَِني اْبُن َأِبي َحازٍِم، َعـْن َيْحيَـى، َسـِمَع الَقاِسـَم، َأْخبَـَرنِـي َصـاِلُح بْـُن  اللَِّه، قَاَل: َحدَّ
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ثَـُه: قـَْولَـُه، تَابـََعـُه ال لَّْيـُث، َعـْن ِهَشـاٍم، َعـْن زَيْـِد بْـِن َأْسـَلَم، َخوَّاٍت، َعـْن َسـْهٍل: َحدَّ

ثَُه: َصلَّى النَِّبيُّ    .)٥٦(ِفي َغْزَوِة بَِني َأْنَمارٍ  َأنَّ الَقاِسَم ْبَن ُمَحمٍَّد، َحدَّ

وصـله البخــاري يف التــاريخ الكبــري: "وقــال حيـىي بــن بكــري: حــدثنا الليــث، عــن  قلــُت:

صــلى يف  اســم بــن حممــد؛ أن النــيب هشــام بــن ســعد، عــن زيــد بــن أســلم، مســع الق

  .)٥٧(غزوة بين أمنار.. حنوه"

  ثانياً: حديث يحيى بن الضّحاك: 

  أخرجــه معلقــاً بصــيغة الجــزم فــي كتــاب الحــج، بــاب نــزول النبــي  ،مكــة

  )، فقال (رحمه اهللا): ١٥٩٠تحت الحديث رقم (

ثَِني الزُّْهـِريُّ، َعـْن  ثـََنا اَألْوزَاِعـيُّ، قَـاَل: َحـدَّ ثـََنا الَولِيـُد، َحـدَّ ثـََنا الُحَمْيـِديُّ، َحـدَّ "َحدَّ

ــَرَة َرِضــَي اللَّــُه َعْنــُه، َقــاَل: َقــاَل النَِّبــيُّ  ــْوَم  َأبِــي َســَلَمَة، َعــْن َأِبــي ُهَريـْ ِمــَن الَغــِد يـَ

ازُِلوَن َغــًدا ِبَخْيــِف بَنِــي ِكَنانَــَة، َحْيــُث تـََقاَســُموا َعَلــى َنْحــُن نَــ«النَّْحــِر، َوُهــَو ِبِمنًــى: 

يـَْعنِـــي َذلِـــَك الُمَحصَّـــَب، َوَذلِـــَك َأنَّ قـَُرْيًشـــا وَِكَنانَـــَة، َتَحاَلَفـــْت َعلَـــى بَِنـــي » الُكْفـــرِ 

ــِد الُمطَِّلــِب، َأْو بَنِــي الُمطَِّلــِب: َأْن الَ يـُنَــاِكُحوُهْم َوالَ  ــٍم َوبَنِــي َعْب يـُبَــايُِعوُهْم، َهاِش

  ».  َحتَّى ُيْسِلُموا ِإلَْيِهُم النَِّبيَّ 

، َأْخبَـَرنِـــي ابْـــُن  َوقَـــاَل َســـَالَمُة، َعـــْن ُعَقْيـــٍل، َوَيْحَيـــى بْـــُن الضَّـــحَّاِك، َعـــِن اَألْوزَاِعـــيِّ

طَِّلــِب بَنِــي المُ «ِشــَهاٍب، َوقَــاَال: بَِنــي َهاِشــٍم، َوبَنِــي الُمطَِّلــِب، قَــاَل َأبُــو َعْبــِد اللَّــِه: 

  .)٥٨(»َأْشَبهُ 

قـــال ابـــن حجـــر: "لـــيس لـــه يف البخـــاري إال هـــذا املوضـــع ... وطريقـــه هـــذه 

، وقد تابعه على اجلـزم بقولـه: )٥٩(وصلها أبو عوانة يف صحيحه، واخلطيب يف املدرج

وأبــو  )٦٠("بـين هاشــم وبــين املطلـب"، حممــد بــن مصـعب عــن األوزاعــي، أخرجـه أمحــد

  .)٦١(عوانة"
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مـن غـري شـّك عنـد  »بَنِـي َهاِشـٍم، َوبَنِـي الُمطَِّلـبِ « يـد وجاء من طريـق الول

  .)٦٢(أمحد وابن خزمية

: فيكـــون هـــذا مـــن حســـان حديثـــه عـــن األوزاعـــي، وهـــذا مـــن البخـــاري اختيـــار قلـــتُ 

  لسماع حيىي من األوزاعي تبعاً لإلمام أمحد، واهللا املوفق.

  المطلب الثاني: أحاديث الموثقين في شيخ عند اإلمام مسلم

  أوًال: حديث قرة بن عبد الرحمن: 

  أخرجه مقروناً مع عمرو بن الحـارث، فـي كتـاب الطـالق، بـاب بيـع القـالدة

  )، فقال (رحمه اهللا):  ١٥٩١فيها خرز وذهب، تحت الحديث رقم (

"حدثين أبو الطاهر، أخربنا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرمحن املعافري، وعمـرو 

ن حيـىي املعـافري، أخـربهم، عـن حـنش، أنـه قـال: كنـا بن احلارث، وغريمها، أن عامر ب

مع فضالة بن عبيد يف غزوة، فطارت يل وألصحايب قالدة فيها ذهب وورق وجـوهر، 

فــأردت أن أشــرتيها، فســألت فضــالة بــن عبيــد، فقــال: انــزع ذهبهــا فاجعلــه يف كفــة، 

، واجعـــل ذهبــــك يف كفـــة، مث ال تأخــــذن إال مـــثالً مبثــــل، فـــإين مسعــــت رســــول اهللا 

  .)٦٣(»َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواْليَـْوِم اْآلِخِر، َفَال يَْأُخَذنَّ ِإالَّ ِمْثًال ِبِمْثلٍ «يقول: 

  ثانياً: حديث مجالد بن سعيد: 

  أخرجــه مقرونــاً مــع جماعــٍة فــي كتــاب الطــالق، بــاب المطلقــة ثالثــاً ال نفقــة

  )، فقال (رحمه اهللا):١٤٨٠لها، تحت الحديث رقم (

هــري بــن حــرب، حــدثنا هشــيم، أخربنــا ســيار، وحصــني، ومغــرية، وأشــعث، "حــدثين ز 

وجمالد، وإمساعيـل بـن أيب خالـد، وداود، كلهـم عـن الشـعيب، يف حـديث فاطمـة بنـت 

فـََلـــْم َيْجَعـــْل لِـــي ُســـْكَنى، َوَال نـََفَقـــًة، َوَأَمَرنِـــي َأْن َأْعَتـــدَّ ِفـــي بـَْيـــِت ابْـــِن ُأمِّ «قـــيس: 

  .)٦٤(»َمْكُتومٍ 

  يث هشام بن سعد: ثالثاً: حد

  تقدم أّن اإلمام مسلم أخرج له أحد عشر حديثاً، لكن كلها في المتابعات.
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  الحديث األول: أخرجه اإلمام مسلم متابعًة في كتاب اإليمـان، بـاب معرفـة

  )، فقال (رحمه اهللا):٣٠٢طريق الرؤية، تحت الحديث رقم (

"وحدثين سويد بن سـعيد، قـال: حـدثين حفـص بـن ميسـرة، عـن زيـد بـن أسـلم، 

قــالوا:  عــن عطــاء بــن يســار، عــن أيب ســعيد اخلــدري، أن ناســا يف زمــن رســول اهللا 

َهـــْل «قَــاَل: » نـََعــمْ : «يــا رســول اهللا، هــل نــرى ربنــا يــوم القيامـــة؟ قــال رســول اهللا 

ــْمِس  بِــالظَِّهيَرِة َصــْحًوا لَــْيَس َمَعَهــا َســَحاٌب؟ َوَهــْل ُتَضــارُّوَن ُتَضــارُّوَن ِفــي ُرْؤيَــِة الشَّ

َلَة اْلَبْدِر َصْحًوا لَْيَس ِفيَها َسَحاٌب؟   ...»ِفي ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَيـْ

قـــال مســـلم: قـــرأت علـــى عيســـى بـــن محـــاد زغبـــة املصـــري هـــذا احلـــديث يف 

ث بــن ســعد، الشــفاعة، وقلــت لــه: أحــدث �ــذا احلــديث عنــك أنــك مسعــت مــن الليــ

فقــال: نعــم، قلــت لعيســى بــن محــاد: أخــربكم الليــث بــن ســعد، عــن خالــد بــن يزيــد، 

عــن ســعيد بــن أيب هــالل، عــن زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء بــن يســار، عــن أيب ســعيد 

َهـْل ُتَضـارُّوَن «: اخلدري، أنه قال: قلنا: يا رسول اهللا، أنرى ربنا؟ قال رسـول اهللا 

ــْمِس ِإَذا   ــِة الشَّ ــي ُرْؤَي ــْوٌم َصــْحوٌ ِف قلنــا: ال، وســقت احلــديث حــىت انقضــى  »َكــاَن يـَ

آخره وهو حنو حديث حفص بـن ميسـرة، وزاد بعـد قولـه بغـري عمـل عملـوه، وال قـدم 

لُــُه َمَعــهُ «قـدموه، فيقــال هلــم:  ــُتْم َوِمثـْ ، قــال أبـو ســعيد: بلغــين أن اجلســر »َلُكـْم َمــا رَأَيـْ

الليث، فيقولـون: ربنـا أعطيتنـا أدق من الشعرة، وأحد من السيف، وليس يف حديث 

  ما مل تعط أحدا من العاملني وما بعده "، فأقر به عيسى بن محاد.

وحــدثناه أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، حــدثنا جعفــر بــن عــون، حــدثنا هشــام بــن 

سعد، حدثنا زيد بن أسـلم بإسـنادمها حنـو حـديث حفـص بـن ميسـرة إىل آخـره، وقـد 

  .)٦٥(زاد ونقص شيئاً"

راد مسلم (رمحه اهللا) أّن زيـد بـن أسـلم رواه عـن عطـاء عـن قال النووي: "وم

أيب ســـعيد، ورواه عـــن زيـــد ثالثـــة مـــن أصــــحابه حفـــص بـــن ميســـرة، وســـعيد بــــن أيب 
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هــالل، وهشــام بــن ســعد... وأّمــا روايــه هشــام مــن حيــث اإلســناد فهــي بإســناديهما، 

  .)٦٦(ومن حيث املنت حنو حديث حفص، واهللا أعلم"

  من غير طريق زيد بن أسلم، واهللا الموفق. قلُت: هذا من صحيح حديثه

  ــم الحــديث الثــاني: أخرجــه اإلمــام مســلم متابعــًة فــي كتــاب الزكــاة، بــاب إث

  )، فقال (رحمه اهللا):  ٩٨٧مانع الزكاة، تحت الحديث رقم (

"وحــدثين ســويد بــن ســعيد، حــدثنا حفــص يعــين ابــن ميســرة الصــنعاين، عــن 

ه أنـه مسـع أبـا هريـرة، يقـول: قـال رسـول اهللا زيد بن أسـلم، أن أبـا صـاحل ذكـوان، أخـرب 

 :» ــْوُم َهــا َحقََّهــا، ِإالَّ ِإَذا َكــاَن يـَ ــٍة، َال يـُــَؤدِّي ِمنـْ َمــا ِمــْن َصــاِحِب َذَهــٍب َوَال ِفضَّ

  .» اْلِقَياَمِة، ُصفَِّحْت َلُه َصَفاِئُح ِمْن نَاٍر...

وحدثين يونس بن عبد األعلـى الصـديف، أخربنـا عبـد اهللا بـن وهـب، حـدثين 

هشـــام بـــن ســـعد، عـــن زيـــد بـــن أســـلم، يف هـــذا اإلســـناد مبعـــىن حـــديث حفـــص بـــن 

وَمل يـَُقــل:  »َمــا ِمــْن َصــاِحِب ِإبِــٍل َال يـُــَؤدِّي َحقََّهــا«ميسـرة، إىل آخــره، غــري أنــه قــال: 

َها َحقََّها« َها َفِصيالً َواِحًدا َال يـَْفِقدُ «وذكر فيه  »ِمنـْ يُْكـَوى ِبَهـا َجْنبَـاُه «وقال:  »ِمنـْ

َهُتُه َوَظْهُرهُ    .)٦٧(»َوَجبـْ

، فـدلت علـى أّن هـذا )٦٨(لـه متابعـات أوردهـا اإلمـام مسـلم بعـد هـذا احلـديثقلُت: 

  من صحيح حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم.

  الحديث الثالث: أخرجـه اإلمـام مسـلم متابعـًة فـي كتـاب الزكـاة، بـاب قبـول

)، ١٠١٤الصـــدقة مـــن الكســـب الطيـــب وتربيتهـــا، تحـــت الحـــديث رقـــم (

  فقال (رحمه اهللا):  

ـــرمحن القـــاري، عـــن  ـــد ال ـــة بـــن ســـعيد، حـــدثنا يعقـــوب يعـــين ابـــن عب "حـــدثنا قتيب

َال يـََتَصــدَُّق َأَحــٌد بَِتْمــَرٍة «، قـال: سـهيل، عــن أبيـه، عــن أيب هريـرة، أن رســول اهللا 

  .» ِمْن َكْسٍب طَيٍِّب، ِإالَّ َأَخَذَها اهللاُ بَِيِميِنِه...
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وحــــدثين أميــــة بــــن بســــطام، حــــدثنا يزيــــد يعــــين ابــــن زريــــع، حــــدثنا روح بــــن 

ــــد، حــــدثين  ــــن خمل ــــد ب ــــن عثمــــان األودي، حــــدثنا خال ــــه أمحــــد ب القاســــم، ح وحدثني

ِمـــَن «ســـهيل، �ـــذا اإلســـناد، يف حــديث روح ســليمان يعـــين ابـــن بـــالل، كالمهــا عـــن 

فـََيَضـــــُعَها ِفـــــي «ويف حـــــديث ســـــليمان » اْلَكْســـــِب الطَّيِّـــــِب فـََيَضـــــُعَها ِفـــــي َحقَِّهـــــا

  ».  َمْوِضِعَها

وحدثنيــه أبــو الطــاهر، أخربنــا عبــد اهللا بــن وهــب، أخــربين هشــام بــن ســعد، 

حــــديث ، حنــــو عــــن زيــــد بــــن أســــلم، عــــن أيب صــــاحل، عــــن أيب هريــــرة، عــــن النــــيب 

  .)٦٩("يعقوب، عن سهيل

  : هذا من صحيح حديثه من طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 

  الحـــديث الرابــــع: أخرجــــه اإلمــــام مســــلم متابعــــًة فــــي كتــــاب الصــــيام، بــــاب

)، ١١٢٢التخييـــر فـــي الصـــوم والفطـــر فـــي الســـفر، تحـــت الحـــديث رقـــم (

  فقال (رحمه اهللا):

"حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب، حدثنا هشام بن سعد، عن عثمـان بـن 

َنــا َمــَع َرُســوِل «حيـان الدمشــقي، عــن أم الـدرداء، قالــت: قــال أبـو الــدرداء:  َلَقــْد رَأَيـْتـُ

، َحتَّـى ِإنَّ الرَُّجـَل لََيَضـُع يَـَدُه َعلَـى  اِهللا  ِفي بـَْعِض َأْسَفارِِه ِفـي يـَـْوٍم َشـِديِد اْلَحـرِّ

ـــٌد َصـــاِئٌم، ِإالَّ َرُســـوُل اِهللا رَ  ـــا ِمنَّـــا َأَح ، َوَم ِة اْلَحـــرِّ ـــْن ِشـــدَّ ـــُن  ْأِســـِه ِم ـــُد اِهللا ْب َوَعْب

  .)٧٠(»َرَواَحةَ 

مل ينفرد به هشـام بـل وافقـه عليـه الثقـات، مـن غـري طريـق زيـد بـن أسـلم. فقـد  قلُت:

بـن عبـد  ذكره مسلم متابعـًة حلـديٍث جـاء قبلـه مـن طريـق الوليـد بـن مسـلم عـن سـعيد

  .)٧١(العزيز، عن إمساعيل بن عبيد اهللا به، بنحوه

وأخــرج البخــاري مــن طريــق عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن جــابر، أّن إمساعيــل بــن 

  .)٧٢(عبيد اهللا حّدثه عن أمِّ الدرداء، عن أيب الدرداء به، بنحوه

  : هذا من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 
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  الحديث الخامس: أخرجه اإلمام مسلم متابعًة في كتاب البيـوع، بـاب كـراء

  )، فقال (رحمه اهللا):  ١٥٣٦األرض، تحت الحديث رقم (

"حـــدثين أبـــو الطـــاهر، وأمحـــد بـــن عيســـى، مجيعـــاً عـــن ابـــن وهـــب، قـــال ابـــن 

عيســـى: حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن وهـــب، حـــدثين هشـــام بـــن ســـعد، أن أبـــا الـــزبري املكـــي، 

نأخـــذ  مسعـــت جـــابر بـــن عبـــد اهللا، يقـــول: كنـــا يف زمـــان رســـول اهللا  حدثـــه، قـــال:

َمـْن َكانَـْت «يف ذلك فقـال:  األرض بالثلث أو الربع باملاذيانات، فقام رسول اهللا 

ـــاُه  ـــا َأَخ ـــْم يَْمَنْحَه ـــِإْن َل ـــاُه، َف ـــا َأَخ ـــا فـَْلَيْمَنْحَه ـــْم يـَْزَرْعَه ـــِإْن َل ـــا، َف ـــُه َأْرٌض فـَْليَـْزَرْعَه َل

  .)٧٣(»ِسْكَهافـَْلُيمْ 

ـــه قلـــتُ  َأنَّ «: ذكـــره اإلمـــام مســـلم متابعـــًة ضـــمن طـــرق حـــديث جـــابر رضـــي اهللا عن

مـــن طريـــق أيب خيثمــة عـــن أيب الـــزبري عـــن  ».نـََهـــى َعـــْن ِكـــَراِء اْألَْرضِ  َرُســوَل اِهللا 

جابر، ومن طريـق زهـري حـدثنا أبـو الـزبري عـن جـابر بـه بنحـوه، ومـن طريـق أيـوب عـن 

  أيب الزبري، عن جابر به بنحوه.

وأخـــرج البخـــاري مـــن طريـــق ابـــن عيينـــه، عـــن ابـــن جـــريج، عـــن عطـــاء، عـــن 

  .)٧٤(جابر به بنحوه

  أسلم، واهللا املوفق. : هذا من صحيح حديثه من غري طريق زيد بنقلتُ 

   الحــديث الســادس: أخرجــه اإلمــام مســلم متابعــًة فــي كتــاب الوصــية، بــاب

)، ١٦٢٧كراهـــة تفضـــيل بعـــض األوالد فـــي الهبـــة، تحـــت الحـــديث رقـــم (

  فقال (رحمه اهللا):

حــدثنا أبــو خيثمــة زهــري بــن حــرب، وحممــد بــن املثــىن العنــزي، واللفــظ البــن "

ســعيد القطــان، عــن عبيــد اهللا، أخــربين نــافع، عــن املثــىن، قــاال: حــدثنا حيــىي وهــو ابــن 

َما َحـقُّ اْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم، لَـُه َشـْيٌء يُرِيـُد َأْن يُوِصـَي «قال:  ابن عمر، أن رسول اهللا 

َلتَـْيِن، ِإالَّ َوَوِصيَُّتُه َمْكُتوبٌَة ِعْنَدهُ    .»ِفيِه، يَِبيُت لَيـْ
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وعبـد اهللا بـن منـري،  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان،

ح وحدثنا ابن منري، حدثين أيب، كالمها عن عبيد اهللا، �ذا اإلسناد، غـري أ�مـا قـاال: 

  ».يُرِيُد َأْن يُوِصَي ِفيهِ «ومل يقوال:  ،»َوَلُه َشْيٌء يُوِصي ِفيهِ «

وحــدثنا أبــو كامــل اجلحــدري، حــدثنا محــاد يعــين ابــن زيــد، ح وحــدثين زهــري 

ل يعــــين ابــــن عليــــة، كالمهــــا عــــن أيــــوب، ح وحــــدثين أبــــو بــــن حــــرب، حــــدثنا إمساعيــــ

الطـــاهر، أخربنـــا ابـــن وهـــب، أخـــربين يـــونس، ح وحـــدثين هـــارون بـــن ســـعيد األيلـــي، 

حــدثنا ابــن وهــب، أخــربين أســامة بــن زيــد الليثــي، ح وحــدثنا حممــد بــن رافــع، حــدثنا 

ابــن أيب فــديك، أخربنــا هشــام يعــين ابــن ســعد، كلهــم عــن نــافع، عــن ابــن عمــر، عــن 

، إال يف »لَــــُه َشــــْيٌء يُوِصــــي ِفيــــهِ «مبثــــل حــــديث عبيــــد اهللا، وقــــالوا مجيعــــا:  لنــــيب ا

  .)٧٥(كرواية حيىي، عن عبيد اهللا"  ،»يُرِيُد َأْن يُوِصَي ِفيهِ «حديث أيوب، فإنه قال: 

  : هذا من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 

  متابعًة في كتاب اإلمـارة، بـاب األمـر الحديث السابع: أخرجه اإلمام مسلم

ــــى الكفــــر، تحــــت  ــــدعاة إل بلــــزوم الجماعــــة عنــــد ظهــــور الفــــتن وتحــــذير ال

  )، فقال (رحمه اهللا):١٨٥١الحديث رقم (

"حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن معـــاذ العنـــربي، حـــدثنا أيب، حـــدثنا عاصـــم وهـــو ابـــن 

إىل عبــد  حممــد بــن زيــد، عــن زيــد بــن حممــد، عــن نــافع، قــال: جــاء عبــد اهللا بــن عمــر

اهللا بن مطيع حـني كـان مـن أمـر احلـرة مـا كـان، زمـن يزيـد بـن معاويـة، فقـال: اطرحـوا 

أليب عبد الرمحن وسادة، فقال: إين مل آتك ألجلس، أتيتك ألحدثك حـديثا مسعـت 

َمــْن َخَلــَع يَــًدا ِمــْن طَاَعــٍة، َلِقــَي «يقــول:  يقولــه: مسعــت رســول اهللا  رســول اهللا 

َعــــٌة، َمــــاَت ِميتَــــًة اهللاَ يـَـــْوَم اْلِقيَ  ــــَة لَــــُه، َوَمــــْن َمــــاَت َولَـــْيَس ِفــــي ُعُنِقــــِه بـَيـْ اَمــــِة َال ُحجَّ

  ».َجاِهِليَّةً 
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وحدثنا ابن منري، حدثنا حيىي بن عبد اهللا بـن بكـري، حـدثنا ليـث، عـن عبيـد 

اهللا بــن أيب جعفــر، عــن بكــري بــن عبــد اهللا بــن األشــج، عــن نــافع، عــن ابــن عمــر، أنــه 

  حنوه. كر عن النيب أتى ابن مطيع، فذ 

حـدثنا عمــرو بــن علـي، حــدثنا ابــن مهـدي، ح وحــدثنا حممــد بـن عمــرو بــن 

جبلة، حدثنا بشر بن عمر، قاال مجيعا: حدثنا هشـام بـن سـعد، عـن زيـد بـن أسـلم، 

  .)٧٦(مبعىن حديث نافع، عن ابن عمر" عن أبيه، عن ابن عمر، عن النيب 

  لم، واهللا املوفق.: هو من صحيح حديثه من طريق زيد بن أسقلتُ 

  الحــديث الثـــامن والتاســع: أخرجـــه اإلمــام مســـلم متابعــًة فـــي كتــاب اللبـــاس

والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقـات وإعطـاء الطريـق حقـه، تحـت 

  )، فقال (رحمه اهللا):٢١٢١الحديث رقم (

"حــدثين ســويد بــن ســعيد، حــدثين حفــص بــن ميســرة، عــن زيــد بــن أســلم، 

ِإيـَّاُكْم َوالُجلُـوَس «قـال:  عـن أيب سـعيد اخلـدري، عـن النـيب عن عطاء بن يسار، 

قالوا: يا رسول اهللا ما لنـا بـد مـن جمالسـنا نتحـدث فيهـا، قـال رسـول اهللا  »بِالطُُّرقَاتِ 

 :» ُقـــالوا: ومــا حقـــه؟، قـــال: ، »فَــِإَذا أَبـَْيـــُتْم ِإالَّ اْلَمْجِلـــَس فَـــَأْعطُوا الطَّرِيــَق َحقَّـــه

وََكــــفُّ اْألََذى، َوَردُّ السَّــــَالِم َواْألَْمــــُر بِــــاْلَمْعُروِف، َوالنـَّْهــــُي َعــــِن  غَــــضُّ اْلَبَصــــِر،«

  ».اْلُمْنَكرِ 

وحــدثناه (ح) وحــدثناه حيــىي بــن حيــىي، أخربنــا عبــد العزيــز بــن حممــد املــدين، 

حممد بن رافع، حدثنا ابن أيب فديك، أخربنـا هشـام يعـين ابـن سـعد كالمهـا، عـن زيـد 

  .)٧٧(ناد مثله"بن أسلم �ذا اإلس

عـن  : ملسـلم طريقـان هلشـام بـن سـعد كمـا هـو ظـاهر، متابعـًة حلفـص بـن ميسـرةقلتُ 

. ومــن طريــق زهــري، عــن زيــد بــن أســلم بــه )٧٨(زيــد بــن أســلم، كــذا أخرجــه البخــاري

مـن طريـق زيـد بـن أسـلم، واهللا  هشـام بـن سـعد . فهذا من صحيح حديث)٧٩(بنحوه

  املوفق.
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  الحـــديث العاشـــر: أخرجـــه اإلمـــام مســـلم متابعـــًة فـــي كتـــاب الســـالم، بـــاب

)، ٢٢٢٦الطيــرة والفــأل ومــا يكــون فيــه مــن الشــؤم، تحــت الحــديث رقــم (

  فقال (رحمه اهللا):  

"وحدثنا عبد اهللا بـن مسـلمة بـن قعنـب، حـدثنا مالـك، عـن أيب حـازم، عـن 

اْلَمـــــْرَأِة َواْلَفـــــَرِس  ِإْن َكـــــاَن، َفِفـــــي«: ســـــهل بـــــن ســـــعد، قـــــال: قـــــال رســـــول اهللا 

  يـَْعِين الشُّْؤَم. ».َواْلَمْسَكنِ 

وحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، حــدثنا الفضــل بــن دكــني، حــدثنا هشــام بــن 

  .)٨٠(مبثله" سعد، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد، عن النيب 

  : هو من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 

   كتـاب البـر والصـلة الحديث الحادي عشر: أخرجه اإلمام مسلم متابعًة فـي

تحــــت الحــــديث رقــــم  واآلداب، بــــاب النهــــي عــــن لعــــن الــــدواّب وغيرهــــا،

  )، فقال (رحمه اهللا):٢٥٩٨(

حــدثنا أبـــو بكــر بـــن أيب شــيبة، حـــدثنا معاويـــة بــن هشـــام، عــن هشـــام بـــن "

عن أيب الدرداء، مسعـت رسـول سعد، عن زيد بن أسلم، وأيب حازم، عن أم الدرداء، 

  .)٨١(»ِإنَّ اللَّعَّانِيَن َال َيُكونُوَن ُشَهَداَء، َوَال ُشَفَعاَء يـَْوَم اْلِقَياَمةِ «، يقول: اهللا 

. وإسـناده صـحيح، رجالـه ثقـات )٨٢(له متابعات من طريق معمر، عن زيد بـن أسـلم

طريــق  . ومــن)٨٣(رجــال الشــيخني. ومــن طريــق حفــص بــن ميســرة،عن زيــد بــن أســلم

  .)٨٤(حممد بن جعفر قال: أخربين زيد بن أسلم

  : هو من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.قلتُ 

  المطلب الثالث: أحاديث الموثقين في شيخ عند اإلمام النسائي

أخرج اإلمام النسائي لواحٍد من الرواة الضعفاء الموثقين في شـيخ، هـو: هشـام 

 يثاً واحداً. ويشار إلى أّن النسائي ضّعف هشام بن بن سعد. وأخرج له حد
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  سعد، واهللا الموفق.

  ـــــن ـــــاً بعمـــــرو ب ـــــن ســـــعد، أخرجـــــه اإلمـــــام النســـــائي مقرون حـــــديث هشـــــام ب

، فـــي كتـــاب قطـــع الســـارق، بـــاب الثمـــر يســـرق بعـــد أن يؤويـــه )٨٥(الحـــارث

    ). قال (رحمه اهللا):٤٩٥٩الجرين، الحديث رقم (

عليـــه وأنـــا أمســـع، عـــن ابـــن وهـــب، قـــال: "قـــال احلـــارث بـــن مســـكني، قـــراءة 

أخــربين عمــرو بــن احلــارث، وهشــام بــن ســعد، عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن 

فقـال: يـا رسـول اهللا!   جده عبد اهللا بن عمرو، أن رجال من مزينـة أتـى رسـول اهللا 

ُلَهــا َوالنََّكــاُل َولَــْيَس ِفــي َشــْيٍء ِمــَن «كيــف تــرى يف حريســة اجلبــل؟ فقــال:  ِهــَي َوِمثـْ

اْلَماِشَيِة َقْطٌع، ِإالَّ ِفيَما آَواُه اْلُمَراُح، فـَبَـَلَغ ثََمَن اْلِمَجنِّ، َفِفيِه َقطْـُع اْليَـِد، َوَمـا لَـْم 

َلْيِه َوَجَلَداُت َنَكـالٍ  ُلْغ ثََمَن اْلِمَجنِّ، َفِفيِه َغَراَمُة ِمثـْ يـا رسـول اهللا! كيـف  قـال:». يـَبـْ

لُـُه َمَعـُه، َوالنََّكـاُل َولَـْيَس ِفـي َشـْيٍء ِمـَن الثََّمـِر «ترى يف الثمـر املعلـق؟ قـال:  ُهـَو َوِمثـْ

ــَن اْلِمَجــنِّ  ــَغ ثََم اْلُمَعلَّــِق َقْطــٌع، ِإالَّ ِفيَمــا آَواُه اْلَجــرِيُن، َفَمــا ُأِخــَذ ِمــَن اْلَجــرِيِن فـَبَـَل

َلْيِه َوَجَلَداُت َنَكالٍ  َفِفيِه اْلَقْطُع، َوَما َلمْ  ُلْغ ثََمَن اْلِمَجنِّ َفِفيِه َغَراَمُة ِمثـْ   .)٨٦(»يـَبـْ

قــال احلــاكم: "هــذه ســنة تفــرد �ــا عمــرو بــن شــعيب بــن حممــد، عــن جــده 

عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص. إذا كـــان الـــراوي عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب ثقـــة، فهـــو  

  .)٨٧(كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر"

  ح حديثه عن غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.: هو من صحيقلتُ 

  أهم النتائج التي توصلت إليها:

أخــرج اإلمــام البخــاري لــراويني فقــط مــن الــرواة الضــعفاء املــوثقني يف شــيخ، ومل  أوًال:

خيـــــرج عنهمـــــا إالّ نـــــادراً، ثالثـــــة أحاديـــــث فقـــــط: اثنـــــان هلشـــــام، وواحـــــد ليحـــــىي بـــــن 

  الضحاك، أخرجها هلما تعليقاً بصيغة اجلزم، وهي صحيحة.
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ــاً: أيضــاً، حيــث بلــغ  أخــرج اإلمــام مســلم لثالثــة مــنهم، ومل خيــرج عــنهم إالّ نــادراً  ثاني

جمموع ما أخرجه هلم ثالثة عشر حديثاً: حديثاً واحداً لقـرة بـن عبـد الـرمحن، وحـديثاً 

  واحداً �الد بن سعيد، وأحد عشر حديثاً هلشام بن سعد:

حــديث قــرة بــن عبــد الــرمحن: أخرجــه مقرونــاً مــع عمــرو بــن احلــارث، يف كتــاب  ) ١(

  ).  ١٥٩١احلديث رقم ( الطالق، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب، حتت

حــديث جمالــد بــن ســعيد: أخرجــه مقرونــاً مــع مجاعــٍة يف كتــاب الطــالق، بــاب  ) ٢(

  ).  ١٤٨٠املطلقة ثالثاً ال نفقة هلا، حتت احلديث رقم (

حديث هشام بن سعد: أخرج له أحد عشر حـديثاً، كلهـا يف املتابعـات. منهـا  ) ٣(

أحاديــث  ســبعة أحاديــث مــن صــحيح حديثــه مــن طريــق زيــد بــن أســلم، وأربعــة

 من صحيح حديثه من غري طريق زيد بن أسلم، واهللا املوفق.

أخــرج اإلمــام النســائي لواحــٍد مــنهم، هــو: هشــام بــن ســعد. أخــرج لــه حــديثاً  ثالثــاً:

  واحداً. ويشار إىل أّن النسائي ضّعفه.

الشيخان والنسائي يعّدون مقلـني يف روايـتهم عـن هـؤالء الضـعفاء، ومـرّد ذلـك  رابعاً:

 خني اشرتاط الصحة، وعند النسائي شرطه يف الرجال، واهللا املوفق.عند الشي
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 الهوامش واإلحاالت
 

  ).٢/٦٩٢يف تأنيب الكوثري من األباطيل ( التنكيل مبا )  ١(

  ).  ٨١-٧٩املوقظة للذهيب (ص:  )  ٢(

  )٣٨١هدي الساري (ص: )  ٣(

  ).٩٧-٩٦صيانة صحيح مسلم: البن الصالح (ص:  )  ٤(

  ).١٠٤شروط األئمة الستة، البن طاهر (ص:  )  ٥(

  ).٧٥/ ١النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر ( )  ٦(

  ) وإسناده صحيح.١٠٤طاهر يف "شروط األئمة الستة "(ص: أخرجه ابن  )  ٧(

  ).٣٣سؤاالت السلمي (النص:  )  ٨(

  ).٣٩٨/ ١شرح علل الرتمذي ( )  ٩(

حتريـر علـوم احلــديث )، و ٧٥/ ١انظـر: النكـت علـى كتـاب ابـن الصـالح البـن حجـر ( )  ١٠(

  ).٨٦٣/ ٢للجدّيع (

ي املســمى زهــر الــرىب علــى ا�تــىب انظــر مقدمــة احلــافظ الســيوطي لشــرحه علــى النســائ )  ١١(

)١/٤.(  

  ).١٣٣/ ١٤سري أعالم النبالء ط الرسالة ( )  ١٢(

  ).٢/٧٣٢راجع: شرح علل الرتمذي البن رجب ( )  ١٣(

  ).١٤٨-١٤٤انظر: منهج اإلمام البخاري أليب بكر كايف (ص:  )  ١٤(

حممــود القضــاة، كليـــة انظــر: "التجــريح والتعــديل النســـيب يف نقــد الــرواة" للــدكتور حيـــىي  )  ١٥(

الفكر اإلسالمي والدعوة والعقيدة اإلسالمية يف جامعـة صـّدام للعلـوم اإلسـالمية، عـام 

م. و"الـرواة الضــعفاء املوثقـون نســبياً ومـنهج الروايــة عـنهم يف الكتــب ٢٠٠٢هــ/١٤٢٣

إربــــد  –الســــتة" للدكتورحممــــد عــــودة أمحــــد احلــــوري كليــــة الشــــريعة يف جامعــــة الريمــــوك 

  م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٦م األردن، عا

  ).٥١٩). وتقريب التهذيب (ص: ٨/٣٧٣انظر ترمجته يف: �ذيب التهذيب ( )  ١٦(

)، وليس له ١١٨٩٩) رقم (٤١٧/ ١٠يف موضع واحد من السنن الكربى للنسائي ( )  ١٧(

  رواية يف ا�تىب.

  ).٣/٤٨٥الضعفاء الكبري للعقيلي ( )  ١٨(

  ).٧/١٣٢اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )  ١٩(

  ).٧/١٣٢اجلرح والتعديل البن أيب حامت (   )٢٠(
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  ).٧/٣٤٣الثقات البن حبان ( )  ٢١(

  ).٣٠١مشاهري علماء األمصار البن حبان (ص:  )  ٢٢(

  ).�٨/٣٧٣ذيب التهذيب ( )  ٢٣(

  ).٧/١٨٤الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٢٤(

). والكامـل يف ضـعفاء ٨/٩(انظر ترمجته يف: التاريخ الكبـري للبخـاري حبواشـي املطبـوع  )  ٢٥(

). وا�ــــروحني البــــن ٨/٣٦١). واجلــــرح والتعــــديل البــــن أيب حــــامت (٨/١٦٩الرجــــال (

  ).٣/١٠حبان (

  ).٨/٩التاريخ الكبري للبخاري حبواشي املطبوع ( )  ٢٦(

  ).٨/١٦٩الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٢٧(

  ).٨/٣٦١اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )  ٢٨(

  ).٨/٣٦١والتعديل البن أيب حامت (اجلرح  )  ٢٩(

  ).٣/١٠ا�روحني البن حبان ( )  ٣٠(

). وسـؤاالت أيب داود لإلمـام ٩/٦١انظر ترمجتـه يف:اجلـرح والتعـديل البـن أيب حـامت ( )  ٣١(

). والضـعفاء واملرتوكـون ٣/١٩٥وتاريخ ابن معني رواية الـدوري ( ).٢٢٠أمحد (ص:

). وا�ـــروحني البـــن ٨/٤١١لرجـــال (). والكامـــل يف ضـــعفاء ا١٠٤للنســـائي (ص: 

  ).٥٧٢). وتقريب التهذيب (ص: ١١/٣٧). و�ذيب التهذيب (٣/٨٩حبان (

  ).٩/٦١اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )  ٣٢(

  ).٢٢٠سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (ص:  )  ٣٣(

  ).٣/١٩٥رواية الدوري ( -تاريخ ابن معني  )  ٣٤(

  ).٩/٦١حامت (اجلرح والتعديل البن أيب  )  ٣٥(

  ).�١١/٣٧ذيب التهذيب ( )  ٣٦(

  ).٩/٦٢اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )  ٣٧(

  ).١٠٤الضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص:  )  ٣٨(

  ).٨/٤١١الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٣٩(

  ).�١١/٣٧ذيب التهذيب ( )  ٤٠(

  ).٣/٨٩ا�روحني البن حبان ( )  ٤١(

). وتقريـب ٢/٣٦٩الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة (انظر ترمجته يف:  )  ٤٢(

  ).٥٩٣التهذيب (ص: 
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) وأعلــه بــاالختالف ١٠٦٩٠) بــرقم (٩/٣٣٧أخــرج لــه النســائي يف الســنن الكــربى ( )  ٤٣(

ـــه، وبـــرقم ( ) وأعلـــه أيضـــاً بـــاالختالف علـــى عبيـــد اهللا بـــن ١٠٦٩٢علـــى األوزاعـــي في

  مر.ع

  ).٩/١٦٤حامت ( اجلرح والتعديل البن أيب )  ٤٤(

  ).٩/١١٩الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٤٥(

  ).٨/٢٨٨التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل ( )  ٤٦(

  ).٨/٣٩٩سري أعالم النبالء ط احلديث ( )  ٤٧(

  ).٩/١٢٠الكامل يف ضعفاء الرجال ( )  ٤٨(

  ).٣/١٢٧ا�روحني البن حبان ( )  ٤٩(

  ).٣/٢٣صحيح البخاري ( )  ٥٠(

  ).  ٣/٢٥٢الطبقات الكربى ط العلمية ( )  ٥١(

  ).٤/١٠١فتح الباري البن حجر ( )  ٥٢(

  ).٢٦٥اإللزامات والتتبع للدارقطين (ص:  )  ٥٣(

  ).٣/١٣٧تغليق التعليق ( )  ٥٤(

  ).١/٣٥٨فتح الباري البن حجر ( )  ٥٥(

  ).٥/١١٤صحيح البخاري ( )  ٥٦(

  ).٤/٢٧٦(التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل  )  ٥٧(

  ).٢/١٤٨صحيح البخاري ( )  ٥٨(

  ).٢/٦٩٦الفصل للوصل املدرج يف النقل ( )  ٥٩(

  ).١٠٩٦٩) رقم (١٦/٥٦٩مسند أمحد ط الرسالة ( )  ٦٠(

  ).٣/٤٥٣فتح الباري البن حجر ( )  ٦١(

) ٤/٣٢١)، وصــحيح ابــن خزميــة (٧٢٤٠) رقــم (١٢/١٨٠مســند أمحــد ط الرســالة ( )  ٦٢(

  ).٢٩٨١رقم (

  ).٣/١٢١٤مسلم ( صحيح )  ٦٣(

  ).٢/١١١٧صحيح مسلم ( )  ٦٤(

  ).١٧١-١/١٦٧صحيح مسلم ( )  ٦٥(

  ).٣/٣٥شرح النووي على مسلم ( )  ٦٦(

  ).٦٨٢-٢/٦٨٠صحيح مسلم ( )  ٦٧(
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  ).٩٨٧) رقم (٢/٦٨٢صحيح مسلم ( )  ٦٨(

  ).٢/٧٠٢صحيح مسلم ( )  ٦٩(

  ).٢/٧٩٠صحيح مسلم ( )  ٧٠(

  ).١١٢٢) رقم (٢/٧٩٠صحيح مسلم ( )  ٧١(

  ).١٩٤٥) رقم (٣/٣٤صحيح البخاري ( )  ٧٢(

  ).٣/١١٧٧صحيح مسلم ( )  ٧٣(

  ).٢٣٨١) رقم (٣/١١٥صحيح البخاري ( )  ٧٤(

  ).٣/١٢٤٩صحيح مسلم ( )  ٧٥(

  ).١٤٧٩-٣/١٤٧٨صحيح مسلم ( )  ٧٦(

  ).٣/١٦٧٥صحيح مسلم ( )  ٧٧(

  ).٢٤٦٥) رقم (٣/١٣٢صحيح البخاري ( )  ٧٨(

  ).٦٢٢٩() رقم ٨/٥١صحيح البخاري ( )  ٧٩(

  ).٤/١٧٤٨صحيح مسلم ( )  ٨٠(

  ).٤/٢٠٠٦صحيح مسلم ( )  ٨١(

  ).٤٥/٥١٧مسند أمحد ط الرسالة ( )  ٨٢(

  ).١٣/٥٦صحيح ابن حبان ( )  ٨٣(

  ).١١٧األدب املفرد للبخاري (ص:  )  ٨٤(

)، وتقريب التهذيب ١٦/  ٨ثقة فقيه حافظ، انظر ترمجته يف: �ذيب التهذيب ( )  ٨٥(

  ).٤١٩(ص: 

  ).٨٥/  ٨سنن النسائي ( )  ٨٦(

 ).٤٢٣/  ٤املستدرك على الصحيحني للحاكم ( )  ٨٧(
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  المصادر والمراجع

األدب املفــــرد: أليب عبــــد اهللا حممــــد بـــــن إمساعيــــل بــــن إبـــــراهيم بــــن املغــــرية البخـــــاري،  ) ١(

هـــ)، حققــه وقابلــه علــى أصــوله: مســري بــن أمــني الــزهريي، نشــر: مكتبــة ٢٥٦(املتــوىف: 

 م).١٩٩٨/هـ١٤١٩والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، (املعارف للنشر 

اإللزامات والتتبع للدارقطين: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهـدي بـن مسـعود  ) ٢(

هـــ)، دراســة وحتقيــق: الشــيخ ٣٨٥بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الــدارقطين (املتــوىف: 

 –العلميـــة، بـــريوت أبـــو عبـــد الـــرمحن مقبـــل بـــن هـــادي الـــوداعي، الناشـــر: دار الكتـــب 

  م).١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥لبنان، الطبعة: الثانية، (

هــ)، حتقيـق ٢٣٣/هــ١٥٨تاريخ ابن معني (رواية الدوري): ليحىي بـن معـني أبـو زكريـا ( ) ٣(

د. أمحد حممد نـور سـيف، نشـر مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، سـنة 

 م)، مكة املكرمة.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(

صــحيح البخــاري: أليب الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد تغليــق التعليــق علــى  ) ٤(

هـــ)، احملقــق: ســعيد عبــد الــرمحن موســى القزقــي، ٨٥٢بــن حجــر العســقالين (املتــوىف: 

األردن، الطبعــة األوىل،  –بــريوت ، عمــان  -الناشــر: املكتــب اإلســالمي ، دار عمــار 

  هـ.١٤٠٥

هـ)، دراسـة  ٨٥٢ين (ت: تقريب التهذيب: للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقال ) ٥(

  لبنان. –وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار املكتبة العلمية بريوت 

�ذيب التهذيب: لالمام احلافظ شيخ االسالم شهاب الدين أمحد بن علي بـن حجـر  ) ٦(

هـــــــ)، دار الفكــــــر للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع، الطبعــــــة االوىل  ٥٢٨العســــــقالين (ت: 

  م).١٩٨٤/هـ١٤٠٤(

الكمــال: يوســف بــن الزكــي عبـــدالرمحن أبــو احلجــاج املــزي، حتقيــق: د. بشـــار  �ــذيب ) ٧(

 م)، بريوت.١٩٨٠/هـ ١٤٠٠عواد معروف، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل (

التـــــاريخ الكبــــــري: ألىب عبـــــد اهللا حممــــــد بـــــن امساعيــــــل بـــــن ابــــــراهيم اجلعفـــــي البخــــــاري  ) ٨(

ـــق عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب ال٨٦٩/هــــ٢٥٦(ت علميـــة، الطبعـــة األوىل م)، حتقي

 م)، بريوت.٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(
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الثقــات: حممـــد بـــن حبـــان بـــن أمحـــد أبــو حـــامت التميمـــي البســـيت، حتقيـــق الســـيد شـــرف  ) ٩(

 م)، بريوت.١٩٧٥ – ١٣٩٥الدين أمحد، نشر دار الفكر الطبعة األوىل (

التنكيل مبـا يف تأنيـب الكـوثري مـن األباطيـل: عبـد الـرمحن بـن حيـىي بـن علـي بـن حممـد  ) ١٠(

هــــ)، مـــع خترجيـــات وتعليقـــات: حممـــد ناصـــر ١٣٨٦علمـــي العتمـــي اليمـــاين (املتـــوىف: امل

عبـــد الـــرزاق محـــزة، الناشـــر: املكتـــب اإلســـالمي،  -زهـــري الشـــاويش  -الـــدين األلبـــاين 

  م).١٩٨٦-هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، (

جــامع الرتمــذي: حملمــد بــن عيســى أبــو عيســى الِرتِْمــذّي الســلمي، حتقيــق: أمحــد حممــد  ) ١١(

 شاكر وآخرون، نشر دار إحياء الرتاث العريب،  بريوت. 

اجلامع الصحيح املختصر: حملمد بن إمساعيل أيب عبداهللا البخاري اجلعفـي، حتقيـق: د.  ) ١٢(

  م)، بريوت.١٩٨٧/هـ١٤٠٧(مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، الطبعة الثالثة، 

اجلـــرح والتعـــديل: اليب حممـــد عبـــد الـــرمحن بـــن اىب حـــامت حممـــد بـــن ادريـــس بـــن املنـــذر  ) ١٣(

هـــ)، الطبعــة االوىل مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف  ٣٢٧التميمــي احلنظلــي الــرازي (ت: 

ــــة حبيــــدرآباد الــــدكن  ــــاء الــــرتاث ١٩٥٢هـــــ ١٣٧١اهلنــــد ســــنة ( -العثماني م)، دار إحي

 العريب بريوت.

سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل يف جرح الـرواة وتعـديلهم: أليب عبـد اهللا أمحـد  ) ١٤(

هـــ)، حتقيــق: د. زيــاد ٢٤١بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين (املتــوىف: 

  هـ.١٤١٤املدينة املنورة، الطبعة األوىل،  -حممد منصور، نشر: مكتبة العلوم واحلكم 

لــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَاْميــاز ســري أعــالم النــبالء: لشــمس ا ) ١٥(

هــ)، حتقيــق جمموعـة مــن احملققـني بإشـراف الشــيخ شـعيب األرنــاؤوط، ٧٤٨الـذهيب (ت

 لبنان. –م)، بريوت ١٩٨٥/هـ١٤٠٥نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة (

ين، أيب الســنن الكــربى: ألمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى اُخلْســَرْوِجردي اخلراســا ) ١٦(

هـــ)، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، نشــر: دار الكتــب ٤٥٨بكــر البيهقــي (املتــوىف: 

 م).٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤لبنات، الطبعة الثالثة، ( –العلمية، بريوت 
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السنن الكربى: أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراسـاين، النسـائي (املتـوىف:  ) ١٧(

بــريوت، الطبعــة  –مؤسســة الرسـالة  هــ)، حتقيــق: حسـن عبــد املـنعم شــليب، نشـر:٣٠٣

 م).٢٠٠١ -هـ ١٤٢١األوىل، (

شــرح علــل الرتمــذي: لعبــد الــرمحن ابــن رجــب احلنبلــي، حتقيــق: نــور الــدين عــرت، نشــر:  ) ١٨(

 هـ.١٣٩٨الطبعة األوىل سنة:  -دار املالح 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان: حملمد بن حبـان بـن أمحـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن  ) ١٩(

ــــَد، التم ــــدارمي، الُبســــيت (املتــــوىف: َمْعب هـــــ)، حتقيــــق: شــــعيب ٣٥٤يمــــي، أيب حــــامت، ال

 م).١٩٩٣ – ١٤١٤بريوت، الطبعة الثانية، ( –األرنؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة 

صحيح ابن خزمية: أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر  ) ٢٠(

د مصطفى األعظمي، الناشر: هـ)، احملقق: د. حمم٣١١السلمي النيسابوري (املتوىف: 

 بريوت. –املكتب اإلسالمي 

صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايتـه مـن اإلسـقاط والسـقط: لعثمـان بـن  ) ٢١(

هــ)، احملقـق: ٦٤٣عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بـابن الصـالح (املتـوىف: 

ت، الطبعـــة الثانيـــة، بـــريو  –موفـــق عبـــداهللا عبـــدالقادر، الناشـــر: دار الغـــرب اإلســـالمي 

  هـ.١٤٠٨

الضــــعفاء واملرتوكــــون: لإلمــــام أيب احلســــن علــــي بــــن عمــــر الــــدارقطين، حتقيــــق: الشــــيخ  ) ٢٢(

  هـ)، بريوت. ١٤٠٥عبدالعزيز عزالدين السريوان، نشر دار القلم الطبعة األوىل (

هــ)، حتقيـق  ٣٠٣الضعفاء واملرتوكون: لالمام أمحـد بـن علـى بـن شـعيب النسـائي (ت  ) ٢٣(

 –م)، بــريوت  ١٩٨٦ -هـــ  ١٤٠٦هيم زايــد، دار املعرفــة، الطبعــة االوىل (حممــود ابــرا

  لبنان.

الضـــعفاء الكبـــري: أليب جعفـــر حممـــد بـــن عمـــرو بـــن موســـى بـــن محـــاد العقيلـــي املكـــي  ) ٢٤(

 –هـــ)، احملقـق: عبــد املعطـي أمــني قلعجـي، الناشــر: دار املكتبـة العلميــة ٣٢٢(املتـوىف: 

 م).١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بريوت، الطبعة األوىل، (
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الطبقــات الكــربى: أليب عبــد اهللا حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلــامشي بــالوالء، البصــري،  ) ٢٥(

هــــ)، حتقيـــق: حممـــد عبـــد القـــادر عطـــا، ٢٣٠البغـــدادي املعـــروف بـــابن ســـعد (املتـــوىف: 

  م).١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بريوت، الطبعة: األوىل، ( –الناشر: دار الكتب العلمية 

لرمحن بن حممـد بـن إدريـس بـن املنـذر التميمـي، العلل البن أيب حامت: أليب حممد عبد ا ) ٢٦(

هــ)، حتقيـق: فريـق مـن البـاحثني بإشـراف ٣٢٧احلنظلي، الرازي ابـن أيب حـامت (املتـوىف: 

وعنايـــة د. ســـعد بـــن عبـــد اهللا احلميـــد و د. خالـــد بـــن عبـــد الـــرمحن اجلريســـي، الناشـــر: 

  م).٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧مطابع احلميضي، الطبعة األوىل، (

يف األحاديــث النبويــة.: أليب احلســن علــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي العلــل الــواردة  ) ٢٧(

هـــــ)، حتقيــــق ٣٨٥بـــن مســــعود بــــن النعمــــان بــــن دينــــار البغــــدادي الــــدارقطين (املتــــوىف: 

ـــة  الريـــاض، الطبعـــة األوىل  –وختـــريج: حمفـــوظ الـــرمحن زيـــن اهللا الســـلفي، نشـــر دار طيب

 م).١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(

محــد بــن علــي بـن حجــر أيب الفضــل العســقالين فـتح البــاري شــرح صــحيح البخـاري: أل ) ٢٨(

الشافعي، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي وعناية حمب الـدين اخلطيـب،  نشـر دار املعرفـة 

 هـ)، بريوت.١٣٧٩(

الفصـــل للوصـــل املـــدرج يف النقـــل: أليب بكـــر أمحـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أمحـــد بـــن  ) ٢٩(

ن مطـر الزهـراين، الناشـر: هـ)، احملقق: حممد بـ٤٦٣مهدي اخلطيب البغدادي (املتوىف: 

 م).١٩٩٧هـ/١٤١٨دار اهلجرة، الطبعة األوىل، (

الكاشــف يف معرفــة مــن لـــه روايــة يف الكتــب الســتة: لالمـــام مشــس الــدين أيب عبـــد اهللا  ) ٣٠(

هــــ)، وحاشـــيته لالمـــام برهـــان ٧٤٨ – ٦٧٣حممـــد بـــن أمحـــد بـــن الـــذهيب الدمشـــقي (

هــــ)  ٨٤١ - ٧٥٣احللـــيب (الـــدين أيب الوفـــاء إبـــراهيم بـــن حممـــد ســـبط ابـــن العجمـــي 

رمحهمــا اهللا تعــاىل، حتقيــق: حممــد عوامــة، وأمحــد حممــد منــر اخلطيــب، دار القبلــة للثقافــة 

  م)، جدة.١٩٩٢/هـ١٤١٣االسالمية مؤسسة علوم القرآن، الطبعة األوىل (

الكامل يف ضعفاء الرجال: لعبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن حممد أبـو أمحـد اجلرجـاين،  ) ٣١(

 -هــــــ ١٤٠٩)، حتقيـــــق: حيـــــىي خمتـــــار غـــــزاوي، دار الفكـــــر، ســـــنة (هــــــ٣٦٥/هــــــ٢٧٧(

  م)، بريوت.١٩٨٨
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لســان امليـــزان: أليب الفضـــل أمحــد بـــن علـــي بــن حممـــد بـــن أمحــد بـــن حجـــر العســـقالين  ) ٣٢(

اهلنــد، نشــر: مؤسســة األعلمــي  –هـــ)، حتقيــق: دائــرة املعــرف النظاميــة ٨٥٢(املتــوىف: 

 م).١٩٧١/هـ١٣٩٠لبنان، الطبعة الثانية، ( –للمطبوعات بريوت 

مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار: أليب بكر أمحد بـن عمـرو بـن عبـد اخلـالق بـن  ) ٣٣(

هــ)، حتقيـق: حمفـوظ الـرمحن ٢٩٢خالد بن عبيـد اهللا العتكـي املعـروف بـالبزار (املتـوىف: 

إىل  ١٠)، وعـادل بـن سـعد (حقـق األجـزاء مـن ٩إىل  ١زين اهللا، (حقـق األجـزاء مـن 

 -)، نشر: مكتبة العلوم واحلكـم ١٨د اخلالق الشافعي (حقق اجلزء )، وصربي عب١٧

 م).٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨املدينة املنورة، الطبعة األوىل، (بدأت 

مســند أيب يعلــى: أليب يعلــى أمحــد بــن علــي بــن املثُــىن بــن حيــىي بــن عيســى بــن هــالل  ) ٣٤(

ر املــأمون هـــ)، حتقيــق: حســني ســليم أســد، نشــر: دا٣٠٧التميمــي، املوصــلي (املتــوىف: 

 م).١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤دمشق، الطبعة األوىل، ( –للرتاث 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  ) ٣٥(

عادل مرشد، وآخرون،  -هـ)، احملقق: شعيب األرنؤوط ٢٤١أسد الشيباين (املتوىف: 

سة الرسالة، الطبعة األوىل، بإشراف: د عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤس

 م). ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١(

مسند أيب داود الطيالسـي: أليب داود سـليمان بـن داود بـن اجلـارود الطيالسـي البصـرى  ) ٣٦(

 –هـ)، حتقيـق: الـدكتور حممـد بـن عبـد احملسـن الرتكـي، نشـر: دار هجـر ٢٠٤(املتوىف: 

 م).١٩٩٩ -هـ ١٤١٩مصر، الطبعة األوىل، (

هــــ)، ٧٤٨د الرجـــال: لشـــمس الـــدين حممـــد بـــن أمحـــد الـــذهيب (ميـــزان االعتـــدال يف نقـــ ) ٣٧(

حتقيـق الشـيخ علـي حممــد معـوض، والشـيخ عـادل أمحــد عبـداملوجود، نشـر دار الكتــب 

 م)، مكان النشر بريوت.١٩٩٥العلمية، سنة (

مشــاهري علمــاء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار: حملمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان  ) ٣٨(

هـــ)، حققــه ٣٥٤ميمــي، أبــو حــامت، الــدارمي، الُبســيت (املتــوىف: بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، الت

 –ووثقــه وعلــق عليــه: مــرزوق علــى ابــراهيم، نشــر: دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

 م).١٩٩١ -هـ  ١٤١١املنصورة، الطبعة األوىل (
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مــنهج اإلمــام البخــاري يف تصــحيح األحاديــث وتعليلهــا ( مــن خــالل اجلــامع الصــحيح  ) ٣٩(

كــــــــــــر كــــــــــــايف، الناشــــــــــــر : دار ابــــــــــــن حــــــــــــزم بــــــــــــريوت، الطبعــــــــــــة : األوىل، ): أبــــــــــــو ب

  م).٢٠٠٠هـ/١٤٢٢(

ا�تىب من السـنن: ألمحـد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرمحن النسـائي، حتقيـق: عبـدالفتاح أبـو  ) ٤٠(

ـــة،  –غـــدة، نشـــر: مكتـــب املطبوعـــات اإلســـالمية   –هــــ ١٤٠٦حلـــب، الطبعـــة الثاني

  سوريا. -م، حلب١٩٨٦

الضعفاء واملرتوكني لالمام احلافظ حممـد بـن حبـان بـن امحـد اىب ا�روحني من احملدثني و  ) ٤١(

ـــــع دار املعرفـــــة ٣٥٤حـــــامت التميمـــــي البســـــيت ( ـــــد، طب ـــــق حممـــــود ابـــــراهيم زاي هــــــ)، حتقي

 م)، بريوت.١٩٩٢-هـ١٤١٢(

املسـتدرك علــى الصــحيحني: حممــد بــن عبـداهللا أبــو عبــداهللا احلــاكم النيســابوري، حتقيــق  ) ٤٢(

ر الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة، الطبعـــــــــــة األوىل مصـــــــــــطفى عبـــــــــــد القـــــــــــادر عطـــــــــــا، نشـــــــــــر دا

  لبنان. –م)، بريوت ١٩٩٠/هـ١٤١١(

املســـــند اجلــــــامع الصــــــحيح أليب احلســــــني مســــــلم بــــــن احلجــــــاج بــــــن مســــــلم القشــــــريي  ) ٤٣(

 النيسابوري: نشر دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت.

األرنــؤوط، نشــر املســند: لإلمــام أمحــد بــن حنبــل أيب عبــداهللا الشــيباين، حتقيــق شــعيب  ) ٤٤(

 القاهرة. –مؤسسة قرطبة 

املعجــم الكبــري: أليب القاســم الطــرباين ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي  ) ٤٥(

هـــــ)، حتقيــــق: محــــدي بــــن عبــــد ا�يــــد الســــلفي، دار النشــــر: ٣٦٠الشــــامي، (املتــــوىف: 

 القاهرة، الطبعة الثانية. –مكتبة ابن تيمية 

الــــــدين حممــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن عثمــــــان الــــــذهيب املغــــــين يف الضــــــعفاء: لإلمــــــام مشــــــس  ) ٤٦(

هــــــ)، حتقيـــــق الـــــدكتور نـــــور الـــــدين عـــــرت، نشـــــر دار الكتـــــب العلميـــــة، ٧٤٨/هــــــ٦٧٣(

 م، بريوت.١٩٩٧

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: أليب زكريا حميي الدين حيىي بـن شـرف النـووي  ) ٤٧(

الثانيـــــة، بـــــريوت، الطبعـــــة  –هــــــ)، الناشـــــر: دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب ٦٧٦(املتـــــوىف: 

 هـ.١٣٩٢
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املوقظـــة يف علـــم مصـــطلح احلـــديث: لشـــمس الـــدين أيب عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن  ) ٤٨(

هــ)، اعتـىن بـه: عبـد الفتـاح أبـو ُغـّدة، الناشـر: ٧٤٨عثمان بـن قَاْميـاز الـذهيب (املتـوىف: 

 هـ. ١٤١٢مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب، الطبعة: الثانية، 

 

******************** 
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 حقيقته وحكمه:زواج المسيار
Nikah Misyar: its facts & rulings 

  محمد الياسد.

ABSTRACT 
 

The term “Nikah Misyar” (translated sometimes as 

“travellers’ marriage” or “marriage of convenience”) is not found in 

the Qur’an, Sunna or classical works of Islamic jurisprudence. It is a 

term that has been introduced recently. However, the concept can be 

found being discussed in the works of classical Muslim jurists 

(fuqaha). This is a marriage contract between a man and a woman, 

with the condition that the spouses give up one, two or several of 

their rights by their own free will. 

Some people consider that the misyar marriage can meet the 

needs of young people whose resources are too limited to settle 

down. However, there have been some (Sunni) scholars and 

organizations that have opposed the concept of Nikah Misyar 

altogether. As for the Islamic ruling concerning such marriages, 

there are two issues to consider: 1) Validity and permissibility; and 

2) Appropriateness. Different scholars gave different opnions 

regarding these two imporatant issues.  

In this article, Nikah/zawaj Misyar was discussed in detail, 

describing different point of views and ruling in facvour and against 

Nikah Misyar.  

Keywords: Nikah Misyar, marriage of convenience, travellers’ 

marriage, marriage contract. 
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خـامت النبيـني  واحلمد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم علـى أشـرف الرسـل 

سيدنا حممد بـن عبـد اهللا وعلـى آلـه وأصـحابه وأزواجـه الطبيـني الطـاهرين ومـن تـبعهم 

  بإحسان إىل يوم الدين وبعد:

  "زواج املسيار حقيقته وحكمه".

 أما هذه الدراسة:

 فتشتمل على مبحثني وخامتة.  

  املبحث األول: زواج املسيار، نشأته وأسباب دوافعه وفيه ثالثة مطالب: 

    مفهوم املسيار  -١

 نشأة زواج املسيار وظهوره   -٢

  أسباب ودوافع زواج املسيار  -٣

  وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاين: احلكم الشرعى لزواج املسيار وآثاره

 آراء العلماء يف حكم زواج املسيار  -١

 الراجح عندي يف حكم زواج املسيار  الرأي   -  ٢

  االجيابيات والسلبيات يف زواج املسيار    -٣

 مقرتحات وتوصيات  خامتة: 

  المبحث األول: زواج المسيار، نشأته وأسباب دوافعه

 مفهوم المسيارالمطلب األول: 

  املسيار لغًة:

إن كلمة مسيار مشتق من السري وهو املضي يف األرض. يقال: سار  

مسريًا وتسايرًا إذا ذهب، تقول العرب: سار القوم يسريون سريًا ومسرياً، إذا يسري 

امتد �م السري يف جهة توجهوا هلا، ومسيار على وزن مفعال صيغة مبالغة، يوصف 

  . )١(�ا الرجل كثري السري، تقول: رجل مسيار وسيار
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ل ويقول الشيخ عرفان حسونة: "املسيار كلمة عربية تعود إىل هلجة أه

البوادي، واملراد �ا: التسيري عليها مبا يعين، السري إىل املرأة من ناحية، وإدخال 

  .)٢("السرور عليها من ناحية
ويقول الشيخ القرضاوي: "أنا ال أعرف معىن املسيار فهي ليست معجمية 

فيما رأيت، وإمنا هي كلمة عامة دارجة يف بعض بالد اخلليج، يقصدون �ا:املرور 

  .)٣("ث الطويلوعدم املك

وعلى هذا فإن كلمة مسيار عربية وليست دخيلة، بينما بعض العلماء 

يقولون إ�ا دخيلة وعامية تستعمل يف بعض مناطق السعودية خاصة يف جند مبعىن 

  .)٤(الزيارة النهارية، وإن كان قد يسود يف بالد أخرى حتت مسميات وأعراف أخرى

  اصطالحاً: املسيار

مل يتطرقوا إيل هذا النوع من الزواج فهو مأخوذ من الفقهاء القدامى 

   .)٥( الواقع، وقد عرف عندهم قدميا نوعا آخر مسوه بزواج النهاريات والليليات

ويعرفه الشيخ عبد اهللا بن منيع بقوله: "أنه زواج مستكمل جلميع أركانه  

ملبيت أو وشروطه إال أن الزوجني قد ارتضيا واتفقا على أال يكون للزوجة حق يف ا

القسم، إمنا األمر راجع لزوج مىت رغب زيارة زوجته يف أي ساعة من ساعات اليوم 

"والليلة فله ذلك
)٦(

.  

ويقول الشيخ يوسف القرضاوي "إن زواج املسيار كما يسمى، ليس شيئاً  

جديداً، إمنا هو أمر عرفه الناس من قدمي، وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إىل 

"ال تنتقل املرأة إىل بيت الرجلبيت املرأة، و 
)٧(

.   

صورة زواج املسيار عند الدكتور أمحد احلجي الكردي:"بأن يتزوج رجل 

بالغ عاقل، امرأة بالغة عاقلة حتل له شرعاً، على مهر معلوم بشهود مستوفني 

لشروط الشهادة، على أن ال يبيت عندها ليًال، إال قليال وأن ال ينفق عليها سواء  

رف، أو بقرائن كان ذلك بشرط مذكور يف العقد، أو بشرط ثابت بالع
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)٨(األحوال"
.  

وكذلك قال الدكتور إبراهيم اخلضري عن زواج املسيار: "إنه معروف قدمياً 

يف اململكة العربية السعودية، ويسمونه يف منطقة جند "الضحوية" مبعىن أن الرجل 

)٩( " يتزوج املرأة، وال يأيت إليها إال ضحى، وهذا منذ مخسني سنة تقريباً 
.  

فان حسونة: "وزواج املسيار يتم بعقد شرعي، ومهر متفق ويقول الشيخ عر 

عليه بني الزوجني، لكنه يعفى من شيئني أساسيني، ال تقوم دعائم البيت إال �ما، 

ومها إعفاء الرجل من حق النفقة على الزوجة، وإعفاؤه من حقها من املبيت 

  .)١٠("عندها

  يفه ومفهومه هو:ومن خالل التعريفات السابقة لزواج املسيار يكون تعر 

صورة للزواج الشرعي املستويف لألركان والشروط املتعارف عليها عند 

  مجهور الفقهاء، لكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج.

وقد مسُِّي هذا النوع من الزواج "مسياراً"، ألن الرجل يذهب إىل زوجته 

ن من زيارات اجلريان أو...، ألن املتزوج ال غالبًا يف زيارات �ارية، شبيهة مبا يكو 

يلتزم جبميع احلقوق الزوجية اليت يلزمه �ا الشرع، فكأنه زواج الساير أو املاشي 

الذي يتخفف يف سريه من األثقال واملتاعب، فاملسيار إذن هو زواج املرور وعدم 

  .املكث الطويل

  نشأة زواج المسيار وظهوره المطلب الثاني: 

مبراجعة كتب الفقه يالحظ أن زواج املسيار وقع قدميا ولكن ليس �ذا 

االسم، بل هناك حاالت مشا�ة ملثل هذا الزواج قدمياً، ولذلك جند كتب الفقه 

القدمية تتحدث عن شرط إسقاط النفقة والقسم حيث عرض ابن قدامة يف املغين 

امرأة وشرط عليها أن  حاالت تشابه هذا النوع من الزواج فعرض حالة لرجل تزوج

يبيت عندها يف كل مجعة ليلة، وآخر تزوج امرأة وشرط عليها أن تنفق عليه كل 

شهر مخسة أو عشرة دراهم، وآخر يتزوجها على أن جيعل هلا يف الشهر أياماً 
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  .)١١(معلومة

فليس هناك فرق غري التسمية بني ما ورد يف كتب الفقه القدمية وبني زواج 

   املسيار احلايل.

فقد عرف هذا النوع من الزواج �ذه الصورة منذ سنوات عديدة، وأنه مل 

ميض وقت طويل على نشأته وظهوره فقد ظهر ألول مرة يف اململكة العربية 

السعودية مبنطقة القصيم، مث انتشر يف املنطقة الوسطى، والظاهر أن الذي ابتدع 

ابتداعه تزويج النسوة  هذه الفكرة وسيط الزواج، يدعى فهد الغنيم، وكان سبب

الاليت فا�ن قطار الزواج الطبيعي، أو املطلقات الاليت فشلن يف زواجهن 

  . )١٢(السابق

وقد ذكر أحد كبار السن أن هذا الزواج كانت له صورة مشا�ة عندهم 

من عشرات السنني، وكانوا يسمونه الزواج السري أو اخلفي، ويسمونه كذلك زواج 

وج إىل هذه الزوجة يوم اخلميس وباقي األيام عند زوجته اخلميس حيث يذهب الز 

األوىل، وذكر حفظه اهللا عن بعض النساء أ�ا تذكر عن زوجها يف السابق أنه كان 

متزوجًا بأخرى يذهب إليها يف أوقات متفاوتة وغري حمدودة ومل تعلم �ذا إال بعد 

دث مثل هذا الزواج سنني، وبعد ما دخل أوالده منها املدرسة، وأضاف إنه كان حي

يف أيام الرتحال والسفر والتجارة، فقد كان التجار يذهب إىل بلد من البلدان 

البعيدة، ونظراً ألنه سيمكث مدة طويلة هناك فإنه يتزوج يف هذا البلد وعند رحيله 

يرتك زوجته عند أهلها، ينفقون هم عليها، وخيربهم بأنه سوف يعود إليهم إذا جاء 

د مرة ثانية، وال حيدد هلم موعد الرجوع، فتبقى عند أهلها حىت يعود، إىل هذه البال

   ورمبا يرزق بأوالد منها.

  ويف هذا الصدد يقول الشيخ يوسف القرضاوي:

"وكان الناس يف قطر وبالد اخلليج أيام الغوص يتغربون عن وطنهم 

اليت وأهليهم بأشهر، وبعضهم كان يتزوج يف بعض البالد األفريقية واآلسيوية 



 206  حقيقته وحكمه:زواج المسيار 

يذهب إليها، ويقيم مع املرأة الفرتة اليت يبقى فيها يف تلك البلدة، اليت تكون عادة 

على شاطئ البحر، ويرتكها ويعود إىل بلده، مث يعود إليها مرة أخرى إن تيسر له 

"السفر
)١٣(

.  

  أسباب ودوافع زواج المسيارالمطلب الثالث: 

يف ما بني املسلمني كثرية، األسباب اليت دعت إىل زواج املسيار وانتشاره 

وبعض هذه األسباب تعود إىل النساء، وبعضها اآلخر يرجع إىل الرجال ومنها ما 

  يتعلق با�تمع نفسه، نوردها باالختصار:

  أوال: األسباب المتعلقة بالنساء:

  عنوسة املرأة أو طالقها أو ترملها: ـ ١

وانتشاره هو وجود من أهم األسباب اليت أدت إىل وجود زواج املسيار 

عدد كبري من النساء يف ا�تمعات اإلسالمية فبلغن سن الزواج ومل يتزوجن بعد أو 

تزوجن وفارقن أزواجهن ملوت أو طالق، واملرأة تشعر بالقلق واخلوف من املستقبل 

فتلجأ لتقدمي التنازالت لتظفر بزوج يعفها وترزق منه مبولود يكون هلا عونا يف 

  .)١٤(املستقبل

  رفض املرأة لفكرة التعدد:   ـ ٢

حيث أن املرأة ال تقبل بزوج له زوجة أخرى، حىت إذا تقدم �ا العمر ومل 

حتصل على زوج اضطرت لتقدمي التنازالت من أجل الزواج كما يف زواج املسيار 

  حاليا.

  حاجة املرأة إىل البقاء يف غري بيت الزوج ـ ٣

ا لرعاية أبويها، فرمبا ال يوجد حاجة بعض النساء إىل املكث يف بيت أهله

عائل هلما إال هي، أو يكون عندها بعض اإلعاقة اليت متنعها من حتمل مسئولية 

البيت، ويرغب أولياؤها يف إعفافها واحلصول على الذرية وال يكلفون الزوج 

  .)١٥(شيئاً 
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  ثانيا: األسباب المتعلقة بالرجال:

  ـ رغبة بعض الرجال بزيادة االستمتاع١

بعض الرجال يف التعدد من أجل االستمتاع فقد تكون الزوجة  يرغب

األوىل كبرية يف السن، أو مشغولة بأوالدها وبيتها، وال جيد الرجل عندها رغبته، 

  فيتزوج مسياراً.

  حاجة الرجل الفطرية إىل أكثر من زوجة ـ ٢

فبعض الرجال ال تكفيهم امرأة واحدة، ولديهم شهوة شديدة، ورغبة 

  فيلجؤون إىل زواج املسيار.جاحمة، 

  عدم خراب للبيوت ـ ٣

خوف بعض الرجال من إعالن زواجه الثاين، لعلمه ما ستسببه زوجته األوىل لو 

  علمت �ذا الزواج من خراب للبيوت ومصائب شىت، فريغبون يف املسيار.

  ثالثا: األسباب المتعلقة بالمجتمع

  ـ غالء املهور وارتفاع تكـاليف الزواج١

فهناك كثري من الرجال اليستطيعون محل تكاليف الزواج باهظة ومقابل ذلك 

جند يف ا�تمع عددًا كبريًا من املطلقات واألرامل الاليت قد ميتلكن املال، ويرغنب بالزواج 

رغبة يف اإلعفاف والولد حىت لو أنفقوا عليهن، فهذا كله أدى إىل حاجة الناس إىل زواج 

  املسيار. 

  �تمع الرجل الذي يرغب بالتعددـ ا�ام ا٢

وقد يكون الرجل حباجة إىل الزواج الثاين لظروف خاصة به فيتهمه ا�تمع بأنه 

فيضطر إىل زواج املسيار إلخفاء زواجه عن أعني الناس، شهواين، وال هم له إال النساء، 

وختفيف بعض أعباء الزواج وتكاليفه عن نفسه
)١٦(

 .  
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  الشرعى لزواج المسياروآثارهالمبحث الثاني: حكم 

  المطلب األول: آراء العلماء في حكم زواج المسيار

  اختلف العلماء املعاصرون يف حكم زواج املسيار على أربعة أقوال:

  أن زواج املسيار جائز ومباح مطلقا  القول األول:

  أن زواج املسيار جائز ومباح مع الكراهة  القول الثاين:

  املسيار حرامأن زواج   القول الثالث:

  القول بالتوقف  القول الرابع:

  القائلون بجواز زواج المسيار مطلقا:   

ومن الذين قالوا جبوازه  جبواز زواج املسيار ذهب أكثر الباحثني والعلماء

  فمنهم:

 فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل .١

 رمحه اهللا تعاىل وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين .٢

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ مفيت عام اململكة العربية  .٣

 السعودية

فضيلة الشيخ إبراهيم بن صاحل اخلضريي القاضي باحملكمة الكربى  .٤

 بالرياض

فضيلة الشيخ حممد سيد طنطاوي رمحه اهللا تعاىل شيخ األزهر مجهورية  .٥

 مصر العربية

 فريد واصل مفيت مجهورية مصر العربيةفضيلة الشيخ نصر  .٦

وأجازه جممع الفقه اإلسالمي جبده حتت رئاسة مساحة الشيخ عبد العزيز  .٧

  بن عبد اهللا آل الشيخ مفيت عام اململكة العربية السعودية
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  :حجيتهم

  من القرآن الكريم -١

استدلوا بقول اهللا تعاىل:"وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فال 

  .)١٧( جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خري"

ذكر املفسرون بأن اآلية نزلت يف املرأة تكون عند الرجل فال يستكثر  :وجه الداللة

منها ويريد فراقها، ولعلها أن تكون هلا صحبة، ويكون هلا ولد، فيكره فراقها، وتقول 

هذه اآلية، فاملرأة تنازل له: ال تطلقين وأمسكين وأنت يف حل من شأين  فأنزلت 

كما أن جواز هبة املرأة حقها يف القسم عن بعض حقوقها يف زواج املسيار فثبت 

أم املؤمنني سودة بنت زمعة رضي اهللا تعاىل عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  تنازلت عن حقها. 

  من الحديث النبوي -٢

مـن الشـروط أن  لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم

  .)١٨(توىف به ما استحللتم به الفروج"

  .)١٩(وقوله صلى اهللا عليه وسلم:"املسلمون على شروطهم"

وحديث عائشة رضي اهللا تعـاىل عنهـا حـني قَالَـْت: َكانَـْت َسـْوَدُة بِْنـُت َزْمَعـَة 

َهــا، َوقَــْد َعِلَمــْت قَــْد َأَســنَّْت، وََكــاَن َرُســوُل اللَّــِه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم  "ال َيْســَتْكِثُر ِمنـْ

"، َفَخافَـْت أَْن يـَُفارِقـََهـا  َمَكاِين ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنـَُّه َيْسـَتْكِثُر ِمـينِّ

 لَِعاِئَشـَة َوأَنْـَت ِمْنـُه َوَضنَّْت ِمبََكاِ�َا ِعْنَدُه، فـََقاَلْت: يَا َرُسوَل اللَِّه، يـَْوِمي الَِّذي ُيِصـيُبِين 

  . )٢٠( ِيف ِحلٍّ، فـََقِبَلُه النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ألن سودة بنت زمعة رضي اهللا تعاىل عنها زوج النيب صلى اهللا عليه  :وجه الداللة 

فأقرها رسول اهللا  وسلم تنازلت عن حقها يف القسم لعائشة رضي اهللا تعاىل عنها

  اهللا عليه وسلم حيث كان يقسم لعائشة يومني، يومها ويوم سودة. صلى
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  من العقل -٣

ألن العقد إذا استوىف األركان والشروط فكان صحيحاً، والشرط يف الزواج 

  إذا كان ملصلحة الزوجني أو أحدمها وتراضيا عليه شرط صحيح جيب الوفاء به.

ممكـــن مـــن وألن التعـــدد أصـــل مشـــروع واحلكمـــة منـــه إعفـــاف أكـــرب قـــدر 

النساء فال حـرج يف زواج املسـيار شـيئاً خيـالف الشـرع، وهـو مـن أعظـم األمـور يف 

  حماربة الزنا ومشاكله كمشاكل غريه من عقود الزواج.

العــــــربة يف األحكـــــــام ليســــــت باألمســــــاء والعنــــــاوين، ولكـــــــن وقــــــالوا أيضــــــا: 

د للمقاصــــد باملســــميات واملضــــامني، إذ مــــن القواعــــد املقــــررة فقهــــاً: "العــــربة يف العقــــو 

  .)٢١( واملعاين، وليست لأللفاظ واملباين"

  القائلون بكراهية زواج المسيار:

  ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة فمنهم: 

 فضيلة الشيخ عبد اهللا بن سليمان املنيع .١

 فضيلة الشيخ سعود الشرمي إمام وخطيب املسجد احلرام .٢

 فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي .٣

الــــــزواج حيقــــــق اإلحصــــــان لكنــــــه ال حيقــــــق الســــــكن وحجيــــــتهم أن هــــــذا 

والغالب فيه أن تكون املـرأة هـي املخاطـب وبالتـايل فهـي تسـتطيع أن حتكـم علـى 

  .)٢٢( ما جتنيه من فائدة

  القائلون بعدم جواز زواج المسيار:   

  ومن الذين قالوا بعدم إباحة زواج املسيار فمنهم:

 ه اهللا تعاىلفضيلة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين رمح .١

 فضيلة الشيخ عبد العزيز املسند املستشار بوزارة التعليم العايل .٢

 فضيلة الشيخ حممد وهبة الزحيلي .٣

 فضيلة الشيخ عمر سليمان األشقر .٤
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فضيلة الشيخ عجيل جاسـم النشـمي عميـد كليـة الشـريعة بالكويـت  .٥

 سابقاً 

 فضيلة الشيخ حممد الراوي عضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر .٦

  .)٢٣(فضيلة الشيخ عبد اهللا اجلبوري .٧

  حجيتهم:

ألنه يظهر عليه طابع الكتمان والسرية، وأنه ذريعة إىل الفساد 

وارتكاب الفواحش، حيث قد يتخذه أهل الفساد وسيلة لغرضهم، ألن كل ما 

أدى إىل احلرام فهو حرام، وللسياسة الشرعية، وهذه النتائج متوقعة تقع عادة، 

  أو خياالت، أو أمور طارئة أو نادرة.وليست جمرد أوهام 

ألنه الحيقق مقاصد الزواج من السكن واملودة، واإلجناب ورعايـة الزوجـة 

واألبنــــاء وتــــرك العــــدل بــــني الزوجــــات، مــــع مــــا فيــــه مــــن الغــــض واإلهانــــة للمــــرأة، 

وتضـــمنه أحيانــــاً تنــــازل املـــرأة عــــن حــــق الــــوطء والنفقـــة وغــــري ذلك،كمــــا أن فيــــه 

 .)٢٤( سها تأثريه السليب على تربية األوالد وأخالقهممضاراً كثرية على رأ

ألنـــه هـــذا يقـــرتن بـــه بعـــض الشـــروط الـــيت ختـــالف مقتضـــى العقـــد، وتنـــايف 

مقاصــد الشــريعة يف الــزواج، وتربيــة األوالد، ووجــوب العــدل بــني الزوجــات، كمــا 

  يتضمن عقد الزواج، تنازل املرأة عن حق الوطء، واإلنفاق..... وغري ذلك. 

يرتتـب علـى زواج املسـيار كثـري مـن املفاسـد والنتـائج املنافيـة حلكمـة كما 

الــــزواج يف املــــودة والســــكن والعفــــاف والطهــــر، مــــن ضــــياع األوالد، أو الســــرية يف 

احلياة الزوجية والعائلية، وعدم إعالن ذلـك، وقـد يـراهم أحـد اجلـريان أو األقـارب 

مهمـــا بـــالوقوع يف احلـــرام، فـــيظن �مـــا الظنـــون، ويرتـــاب بوضـــعهما، وكثـــرياً مـــا يته

  .)٢٥( وقد يدفعه احلماس إىل االعتداء عليهما أو على أحدمها

وقــد ذكــر الــدكتور عمــر ســليمان األشـــقر ســبعة أمــور علــى عــدم جـــوازه 

  شرعا. 



 212  حقيقته وحكمه:زواج المسيار 

خمالفة الشريعة اإلسالمية ألن العاقدين ال يقصدان املقاصد اليت   :١

ة، وتربية الذرية الصاحلة، وال حددها الشارع مع إقامة الزواج على املودة والرمح

يقوم الزوجان بالواجبات اليت ترتتب عليهما، وألن القوامة معدومة يف هذا 

الزواج، وفيه استغالل من الرجل للمرأة، واشرتاط عدم اإلنفاق وعدم السكىن 

  .واملبيت، وهي شروط باطلة تبطل العقد

حددها الشارع، من املودة ال يقصد العاقدان من هذا الزواج املقاصد اليت   : ٢

  والرمحة، وتربية الذرية الصاحلة، وقيام كل من الزوجني بواجباته.

القوامة معدومة يف هذا الزواج، وهي ناشئة من طبيعة خاصة بالرجل باإلضافة   : ٣

  إىل إنفاقه من ماله على زوجته، وبالتايل فاملرأة ال تطيع زوجها.

للمرأة، فهو يليب رغباته اجلنسية، ال هدف له  يف هذا الزواج استغالل من الرجل  : ٤

  إال ذلك، من غري أن يتكلف شيئاً يف هذا الزواج.

اشرتاط عدم اإلنفاق، وعدم السكىن واملبيت شروط باطلة، وبعض أهل العلم   : ٥

يرى أن هذه الشروط تبطل العقد، ومنهم من يرى أن هذه الشروط باطلة والعقد 

فإن الزوجة تستطيع مطالبته مبا اشرتط إسقاطه، وهذا صحيح، وعلى القول بالصحة، 

  سيجعل الذين سيقدمون على هذا الزواج يعزفون عنه، لعلمهم ببطالن هذه الشروط.

هذا الزواج سيكون مدخًال للفساد واإلفساد، وهو ليس بعيدًا عن الزىن حيث   : ٦

يه أن يطلق وقد يتساهل فيه يف املهر، وال يتحمل الزوج مسؤولية األسرة، ويسهل عل

  يعقد سراً، وقد يكون بغري ويل، وهذا جيعل الزواج لعبة بأيدي أصحاب األهواء.

وقد علمنا انه فعًال اختذ لعبة، فأخذت مكاتب تقوم ملثل هذا الزواج، وعند   : ٧

ذلك سيصبح كنكاح املتعة بل هو أقبح
 )٢٦(

.  

  :كما أفىت شيخ األلباين رمحه اهللا حبرمة هذا الزواج لسببني  

ومن آياته أن خلق لكم "أن املقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعاىل   : ١

"من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة
)٢٧(

وهذا الزواج ال يتحقق ، 

  فيه هذا األمر. 
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من هذه املرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة جميئه إليها أنه قد يقدَّر للزوج أوالد   : ٢

  سينعكس ذلك سلباً على أوالده يف تربيتهم وخلقهم.

  :المسألةهذه المتوقفون في 
  ، فمنهم:توقف بعض أهل العلم عن اصدار احلكم يف زواج املسيار

 تعاىلالشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا فضيلة   .١

األستاذ بكلية أصول الدين جامعة  العيدفضيلة الشيخ عمر بن سعود  .٢

 اإلمام

فضيلة الشيخ حممد بن فاحل املطلق األستاذ جبامعة الريموك باململكة  .٣

األردنية
 )٢٨(

.  

وأن حكمه مل يظهر  ،وتوقفهم هذا يدل لعدم ظهور حقيقته ودليله عندهم

  .إىل مزيد من النظر والتأمل فاملسألة حتتاجهلم، 

  :زواج المسيارإباحة جواز و مناقشة أدلة القائلين ب

�بة أم املؤمنني رضي اهللا تعاىل عنها عائشة أم املؤمنني أما استدالهلم حبديث 

الذى استدل به فقهاء املذاهب على جواز هبة املرأة حقها يف  رضي اهللا تعاىل عنها سودة

ألن هذا الزواج  ،القسم لكن ليس يف هذا احلديث دليل على جواز هذا النوع من الزواج

خيالف بعض مقاصد الشرعية من الزواج فال يتحقق فيه السكن واملودة بني الزوجني 

 ،بصورة جيدة وال يهتم فيه برعاية النسل وتقل فيه قوامة الرجل على املرأة ألسباب كثرية

، من أمهها إن املرأة هي اليت تنفق على نفسها وهي اليت تقوم برعاية نفسها بشكل عام

  ظلم للمرأة وإهانة هلا. وهذا

أمــا قــوهلم أنــه مســـتكمل لألركــان والشــروط ويــرد علـــى هــذا الــدليل بـــأن 

العقـــد وإن كـــان صـــحيحاً إال أنـــه يتنـــاىف مـــع مقاصـــد الشـــرع وكمـــا هـــو معلـــوم أن 

  العربة يف العقود للمقاصد واملعاين وليست لأللفاظ واملباين.  
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ســقاط النفقــة إكمــا أن العقــد فيــه شــرط يتنــاىف مــع مقتضــى العقــد مثــل 

والقســـم فكيـــف ينعقـــد، وهـــذه الشـــروط تقضـــى علـــى حكـــم أساســـية مـــن حكـــم 

  الزواج مثل السكن واملودة وقوامة الرجل وتربية األبناء. 

ـــه مصـــاحل كثـــرية مـــن تقليـــل العنوســـة واألرامـــل  وقـــوهلم أن هـــذا الـــزواج في

ن بغـري زواج والـذي يـرتجح أن زواج املسـيار قـد يسـاعد يف واملطلقات الاليت يعشـ

حل مشكالت بعض العوانس واألرامل واملطلقات وإن كـان ال حيـل املشـكلة مـن 

  أساسها.

  :بعدم جواز زواج المسيارمناقشة أدلة القائلين 

سرار والكتمـان بالنسـبة ملـا وإن كان يف زواج املسيار فيه نوع من األ نعم

ولكــن اتفــق األئمــة الثالثــة  ،مــن االعــالن يف الــزواج العــادي تعــارف عليــه النــاس

ئمــة وعلــى ذلــك فــإن زواج املســيار باتفــاق األ ،عــالنشــهاد يكفــى لإلعلــى أن اإل

وأن هــــذه الســــرية ال تــــؤثر علــــى العقــــد فيبقــــى عقــــد زواج  ،الثالثــــة ال يعتــــرب ســــرا

  املسيار صحيحاً.

كتحقيــــق الســــكن   وقــــوهلم أن زواج املســــيار يتنــــايف مــــع مقاصــــد الشــــريعة

واملـــودة ورعايـــة األبنـــاء ورد عليـــه أننـــا ال ننشـــد الســـكن الكامـــل والرعايـــة الكاملـــة 

فـــإذا مل يوجـــد هـــل تبقـــى املـــرأة بـــال زوج أم تتـــزوج  ،ألن هـــذا هـــو املطلـــب األول

  بقليل من السكن واملودة. 

وقوهلم ينطوي هذا الزواج على كثري من احملاذير إذ قد يتخذه بعض  

ويرد عليه أن ، متزوجة مسياراً  ة الرتكاب الفواحش بدعوى أ�االنسوة مطي

  استغالل الزواج املسياري من قبل بعض النسوة أو الرجال ال يعين حترمه.

     :في حكم زواج المسيارعندي ي الراجح أالمطلب الثاني: الر 

باحــــة وبعــــد النظــــر باحــــة والقــــائلني بعــــدم اإلمناقشــــة أدلــــة القــــائلني باإل دبعــــ

أن زواج املسـيار رأيـي املتواضـع واملقارنة واملوازنة بني مزايا وسـلبيات زواج املسـيار 
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لــيس مــن قبيــل الــزواج الشــرعي املعتــاد فينبغــي التوقــف عــن القــول جبــوازه بشــكل 

وجيـــب منـــع  ،وأن تقصـــر إباحتـــه علـــى مـــن احتـــاج إليـــه ومل جيـــد ســـواه حـــالً  ،عـــام

وذلـك  ،وبـالرغم مـن عـدم اجلـزم حبرمتـه أو بطالنـه ،لذلكانتشاره والطرق الالزمة 

  ألسباب: 

العقــد يف زواج املســيار وإن كــان صــحيحاً شــكًال فهــو معيــب معنــاً ألنــه  - ١

 ال يتوافق مع بعض املقاصد الشرعية من الزواج.

بضـاع واألصـل يف العقد يف الزواج ليس كغريه مـن العقـود فهـو يتعلـق باأل - ٢

 ل يف املرأة حل وحرمة غلبت احلرمة.بضاع التحرمي واذا تقاباأل

وزواج  ،مــــن قواعــــد الشــــرع أن درء املفاســــد مقــــدم علــــى جلــــب املصــــاحل - ٣

ـــــر مـــــن مصـــــاحله ـــــى  ،املســـــيار مفاســـــده أكث ـــــل أن مفاســـــده تقضـــــي عل ب

وفيه ال حيـدث اإلعفـاف التـام للمـرأة نظـراً  ،ففيه يكثر الطالق ،مصاحله

وفيـــه تضـــيع معـــاين  ،وفيـــه تقـــل قوامـــة الرجـــل علـــى املـــرأة ،لتغيـــب الـــزوج

وفيـه يضـيع األوالد وال حتكـم  ،الرجولة مـن غـرية وتوجيـه وإرشـاد ومتابعـة

 .تربيتهم ما بني أب غري موجود وأم مشغولة بتدبري شؤون معيشتها

باالضــافة اىل كونــه يقضــي علــى التعــدد بالصــورة املعروفــة واملعتــادة الــيت و  - ٤

ى ممســوخة مــن صــور ىل صــورة أخــر إوينقلنــا  ،تقــوم علــى العــدل واملســاواة

ولــذا جيـب عــالج األسـباب الــيت أدت  ،التعـدد قائمــة علـى اجلــور والظلـم

إىل ظهــوره حــىت يقــوى الــزواج املعــروف املعتــاد ويــذهب النــاس إليــه بــدل 

 زواج املسيار. 

لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والسـرت ممـن عـرف   -٥

ا قـــد تكـــون مفتـــاح شـــر لبـــاب عنـــه ديـــن وخلـــق، أمـــا أن تكـــون عامـــة، فإ�ـــ

 ، واهللا أعلم.يصعب سدُّه
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  يجابيات والسلبيات في زواج المسيارالمطلب الثالث: اإل

 :يجابيات زواج المسيارإأوًال:  

بــالرغم مــن أن زواج املســيار ال حيقــق أهــداف مقاصــد الشــرع مــن الــزواج 

  إال أن له بعض الفوائد واملميزات اليت منها:  

يســـــهم يف حـــــل مشـــــكالت بعـــــض العـــــوانس واألرامـــــل واملطلقـــــات   - ١

 عفاف الرجل.إوصواحب الظروف اخلاصة كما يسهم يف 

يســـاعد زواج املســـيار الزوجـــة األرملـــة واملطلقـــة صـــاحبة األبنـــاء علـــى  - ٢

فقــد الحــظ أن وجــود الرجــل يف البيــت  ،تربيــة أبنائهــا واالهتمــام �ــم

مــع املــرأة ولــو علــى فــرتات متفاوتــة قــد يســاعد املــرأة يف ضــبط ســلوك 

 األوالد.

وقــــد يســــاهم زواج املســــيار يف مســــاعدة الشــــباب الــــذين يرغبــــون يف  - ٣

 الزواج وال ميلكون تكاليف الزواج العادي الباهظة. 

قـال وحيـث  ،ةفيه األجر والثواب للرجل إذا قدم عليه على أنه عباد - ٤

عفـــاف املـــرأة مطلـــب فطـــري واجتمـــاعي إالزحيلـــي إن وهبـــة الـــدكتور 

فإذا أمكـن الرجـل أن يسـهم يف ذلـك كـان قصـده مشـروعاً  ،وانساين

 وعمله مأجورا مربورا.

يضـــا قـــد يرتقـــى اىل الـــزواج العـــادي إذا حـــدث الوئـــام والوفـــاق بـــني وأ - ٥

 الزوجني فيكون هذا الزواج طريقًا اىل التعدد.

وقـد تـرزق مـن زوجهـا ، زواج قد يشبع عاطفية املرأة ولو جزئيـاً هذا ال - ٦

 مبولود.

خريا فإن زواج املسيار يسهم يف كسر حاجز عـدم التعـدد واالبقـاء أو  - ٧

ىل أن األصـــــل يف الـــــزواج إفريجـــــع احلكـــــم فيــــه  ،علــــى زوجـــــة واحــــدة
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التعــدد ملــن اســتطاع ذلــك ومل خيــف اجلــور علــى الصــحيح مــن أقــوال 

 .)٢٩( العلماء

     :: سلبيات زواج المسيار ثانياً 

جيابيــــــات الــــــيت حيققهــــــا زواج املســــــيار إال أن لــــــه بعــــــض بــــــالرغم مــــــن اإل

ومـن هـذه األضـرار  ،ا�تمـعو  السلبيات واألضرار الـيت قـد تعصـف بـالفرد واألسـرة

  :والسلبيات

قــــد تشــــعر املــــرأة �ــــذا الــــزواج أنــــه ال يلــــيب إال احلــــد األدين مــــن حقوقهــــا   - ١

 فال جيعلها تشعر أ�ا تقوم بدورها الكامل كربة أسرة. ،كزوجة

قد تشـعر املـرأة يف هـذا الـزواج بـأن فيـه هضـماً لـبعض حقوقهـا فهـي الـيت  - ٢

 تنفق على نفسها.

قــد يشــكل هــذا الــزواج أثــراً نفســياً علــى املــرأة حيــث جيعلهــا تشــعر أ�ــا  - ٣

نصف متزوجة وتقلـق مـن هـاجس الطـالق إذا طلبـت مـن زوجهـا العـدل 

 لنفقة والقسم.يف ا

قــــد يســــتخدمه بعــــض الرجــــال مــــن أجــــل املتعــــة فقــــط فيتنقــــل بــــني هــــذه  - ٤

 وتلك.

قــد يلجــأ إليــه بعــض الرجــال هروبــاً مــن تكــاليف الــزواج العــادي ممــا يقــل  - ٥

اإلقبال عليه وجيعل املسيار هو األصـل بـدل منـه وقـد يـزداد األمـر سـواءاً 

 يدها بالطالق. إذا استغله الرجل يف ابتزاز أموال املرأة عن طريق �د

هانــة وخاصــة إذا كــان الــزوج قــد تشــعر املــرأة يف هــذا الــزواج بنــوع مــن اإل - ٦

 وال يبايل مبطالب زوجته النفسية والعاطفية. ،من هؤالء املتمتعني فقط

اليتــوفر لألســرة يف هــذا الــزواج القــدر الكــايف مــن املــودة والرمحــة والســكن  - ٧

اعـدة فبعــد الـزوج عنــه بسـبب بعـد الــزوج وعـدم جميئـه إال علــى فـرتات متب
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ويتـدىن مسـتوى القوامـة وتضـعف  ،أسرته يرتك أثـراً سـيئاً يف اجلـو العـائلي

 الطاعة والتوجيه فيصبح دور الرجل مهمشاً.

ثري ســــليب علــــى األبنــــاء ومنــــوهم النفســــي أقــــد يكــــون مــــع هــــذا الــــزواج تــــ - ٨

ــــــث اإل ،واالجتمــــــاعي ــــــة مــــــن حي ــــــإن دور األب يف غايــــــة األمهي شــــــباع ف

 رشاد. وحنان ورعاية ومن حيث التوجيه واإلالنفسي من عطف 

ومــن أهــم وأخطــر ســلبيات زواج املســيار عــدم توثيقــه يف بعــض احلــاالت  - ٩

وهــذا يــؤدي اىل ضــياع احلقــوق إذا حــدث خــالف بينهمــا ومــن ســلبياته 

ىل ا�ــام املــرأة يف عرضــها ودوران الشــبه حوهلــا خاصــة إذا إأنــه قــد يــؤدي 

 .مل يعلن الزواج وسط جريان الزوجة 

 .)٣٠(ومن سلبياته أيضًا كثرة الطالق فيه - ١٠

  الخاتمة ونتائج البحث وتوصياته

  نعمته وفضله تتم الصاحلات وبعد:بعزته وجالله و احلمد هللا تعاىل الذي 

حــول هــذا املوضــوع، ويف ختامــه البــد مــن  الرؤيــةفمــا تقــدم مــن العــرض الســابق هــو 

  وهي على النحو التايل: ،اإلشارة إىل أهم النتائج والتوصيات

  نتائج البحث      - أوال

جــاءت تســمية هــذا الــزواج باملســيار مــن بــاب كــالم العامــة ومتيــزاً لــه عمــا  - ١

ىل إتعارف عليه الناس يف الزواج العادي ألن الرجل يف هذا الـزواج يسـري 

 زوجته يف أوقات متفرقة وال يستقر عندها طويًال. 

الصـورة حـديث عهـد بـا�تمع فلـم يظهـر الذي يبدو أن هذا الزواج �ذه  - ٢

إال منـذ سـنوات معـدودة وأن لـه صـوراً مشـابه يف املاضـي القريـب والبعيــد 

وقــد كــان التجــار يف منطقــة اخللــيج يتزوجــون هــذا النــوع مــن الــزواج مــن 

 خالل أسفارهم.
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أوردت بعـــض الكتـــب الفقهيـــة القدميـــة حـــاالت فيهـــا بعـــض الشـــبه مـــن   - ٣

 هذا الزواج.

ــــرية أدت إىل ظهــــور زواج املســــيارهنــــاك أســــباب ك - ٤ ىل إفبعضــــها يعــــود  ،ث

كثرة عدد العوانس واملطلقـات واألرامـل وصـواحب الظـروف  النساء منها

ومنهـا مـا يعـود للرجـال  ،اخلاصة ورفض كثري مـن الزوجـات لفكـرة التعـدد

عفـاف واحلصـول علـى املتعـة احلـالل ومن أمهها رغبة بعـض الرجـال يف اإل

ومنهــا مــا يعــود للمجتمــع ومــن أبرزهــا  ،اخلاصــة مــع مــا يتوافــق وظــروفهم

األعــراف الســائدة يف بعــض ا�تمعــات مــن مغــاالة املهــور والنــذر بشــيء 

 زدراء ملن يرغب يف التعدد.من اإل

زواج املســـيار وإن كـــان عقـــد صـــحيح ألنـــه مســـتكمل الشـــروط املتعـــارف  - ٥

 عليها عند العلماء

هــا الشــارع احلكــيم مــن رادألكنــه خمــالف لكثــري مــن احلكــم واملقاصــد الــيت 

  الزواج.

جيب عدم النصح به واختاذ الوسـائل والسـبل الالزمـة ملنعـه وعـدم انتشـاره  - ٦

 يف ا�تمع والتوقف عن القول باجازته وجوازه.

عفـاف قـدر كبـري مـن نسـاء إلزواج املسيار بعض الفوائد واملزايا تتمثل يف  - ٧

ـــة إىل ورجـــال ا�تمـــع اضـــطر�م ظـــروفهم الشخصـــية أو الظـــروف ا� تمعي

 الزواج �ذه الصورة بدال من سلوك مسالك غري شرعية.باللجوء 

وكـذلك فــإن للــزواج �ــذه الصــورة مسـاوئ كثــرية فقــد يتحــول الــزواج �ــذه  - ٨

وكــذلك  ،مــرأة اىل أخـرىإىل سـوق للمتعــة ينتقـل فيــه الرجـل مـن إالصـورة 

املـــرأة تنتقـــل مـــن رجـــل آلخـــر كمـــا يرتتـــب عليـــه هـــدم مفهـــوم األســـرة مـــن 

الســكن الكامــل والــود بــني الــزوجني وقــد تشــعر املــرأة فيــه باملهانــة  حيــث

وعـــدم قوامـــة الرجـــل عليهـــا ممـــا يـــؤدي إىل ســـلوكها ســـلوكيات ســـيئة تضـــر 
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حكــام تربيــة األوالد تربيــة أوكــذلك يرتتــب عليــه عــدم  ،بنفســها وبــا�تمع

 سلباً يف تكوين شخصيتهم. متكاملة ويؤثر

  :توصيات البحث  - ثانيا

املزيــد مــن الدراســات العلميــة الواقعيــة علــى زواج املســيار للوقــوف ضــرورة  - ١

 على موازنة دقيقة بني منافعه ومفاسده للفرد وا�تمع.

فعلـــى الرجـــال بـــأن يتقـــوا اهللا ويعلمـــوا أن اســـتحالل الفـــروج لـــيس بـــاألمر  - ٢

 ،غليظــــاً  اً الســــهل وإمنــــا هــــو أمانــــة اهللا وقــــد مســــى اهللا عقــــد الــــزواج ميثاقــــ

 هـــــذا امليثـــــاق وال يســـــتغلوا صـــــحة العقـــــد يف زواج املســـــيار فليتقــــوا اهللا يف

 .الشباع رغبا�م فقط

 .وعلى من يريد العفة فعليه بالتعدد يف النكاح الشرعي - ٣

اتقـــوا اهللا يف بنـــاتكم وزوجـــوهن إذا جـــاءكم مـــن أن أوليـــاء األمـــور  وعلـــى - ٤

 ترضون دينه وخلقه وعليكم البحث هلن عن أكفاء.

وأن  ،عــالم القيــام حبمــالت التوعيــةزة األجيــب علــى القــائمني  علــى أجهــ - ٥

 .تخفيضاليوضحوا للناس أمهية 

كما جيب على العلمـاء أن يبينـوا حقيقـة التعـدد يف الـزواج وأنـه لـيس فيـه  - ٦

ظلـــم للمـــرأة بـــل يســـاعد علـــى حتقيـــق أهـــداف منهـــا كثـــرة النســـل وصـــيانة 

  شباع الغرائز على حنو يصون العفة.لإلعراض وضمان أل

علــــى خــــري خلقــــه ســــيدنا حممــــد وعلــــى آلــــه وأصــــحابه وصــــلى اهللا تعــــاىل 

 أمجعني برمحتك يا أرحم الرامحني.
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  الهوامش واإلحاالت
 ابن منظور، لسان العرب، املطبعة األمريية ببوالق، القاهرة، الطبعة األول، د. ت.  )۱

 ٤/٣٨٩ص:

 عرفان بن سليم  العشا حسونة الدمشقى،نكاح املسيار وأحكام األنكحة األخرى،  )۲

 ٣ه،ص:١٤٢٣املكتبة العصرية بريوت 

يوسف القرضاوي، زواج املسيار حقيقته وحكمه، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة   )۳

 ٩هـ،ص:١٤٢٠األوىل، 

أسامة عمر سليمان األشقر، مستجدات فقهية يف قضايا الزواج والطالق، دار   )٤

يوسف، زواج  ، عبد امللك بن١٦٢هـ ص:١٤٢٠النفائس، األردن، الطبعة األوىل، 

 ٧٥ص: ١٤٢٣املسياردراسة فقهية واجتماعية نقدية، دار ابن لعبون، الرياض ه،

وصورة هذا النوع من الزواج: هو أن يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج منزهلا يف الليل،   )٥

وترجع إىل زوجها يف النهار، أو تعمل يف النهار وترجع إىل املنزل الذي فيه زوجها 

بن امحد بن قدامة : املغين على خمتصر اخلرقي، دار الفكر، بريوت،  ليالً، عبداهللا

 ٧/٤٥٠هـ، ص: ١٤١٤ويطلب من املكتبة التجارية، طبعة جديدة ومنقحة، 

 ١٥)، ص: ٤٦مقابلة منشورة يف جملة األسرة، العدد (  )٦

 ٩القرضاوي، زواج املسيار حقيقته وحكمه، مكتبة وهبة، القاهرة ص:   )۷

 ٢٣٧فقهية، ص: مستجدات   )۸

 ٨٠زواج املسيار، ص:   )۹

 ٣نكاح املسيار وأحكام األنكحة األخرى،ص:  )۱۰

 ٧/٤٥٠ابن قدامة املقدسي، ص:   )۱۱

 ٧٨، واملطلق، عبد امللك، زواج املسيار، ص: ١٦٧مستجدات فقهية:   )۱۲

 ٨٠زواج املسيار، ص:   )۱۳

 ٣٤دار طويق للنشر والتوزيع،ص:بثينة السيد العراقي،أسرار يف حياة العانسات.   )۱٤

)، املطلق عبد امللك، زواج ١٣أسامة األشقر،ملحق مستجدات فقهية، رقم (  )۱۵

 ٨١املسيار، ص: 

 ٨٣املطلق، عبد امللك، زواج املسيار، ص:   )۱٦
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 ١٢٨سورة النساء :   )۱۷

 ٥١٥١برقم  ١٢٤/ ٩البخاري : صحيح البخاري،ص:  )۱۸

 صححه األلباىن ١٣٠٣أبو داود، رقم احلديث   )۱۹

الرياض، سنة  –السنن الكربى البيهقي، دار ابن لعبون للنشر والتوزيع   )۲۰

 ٢٩٢/  ٥ه، ص: ١٤٢٣النشر

 ١/٢٠٧ابن جنيم،األشباه والنظائر، دار املعرفة،بريوت، ص:  )۲۱

۲۲(  م١٤١٨حمرم  ١٥ص ٤٦جملة االسرة العدد  

۲۳(  ١٧٩مستجدات فقهية، ص:  

۲٤( احسان حممد عائش العتييب : أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة،دار ابن خزميه  

  ٢٩هـ ص:١٤١٨الطبعة: األوىل سنة الطبع: 

۲۵(  ٢٤٩مستجدات فقهية، ص:  

۲٦(  ٢٤٩ - ٢٤٧مستجدات فقهية، ص:  

۲۷(  ٢١سورةالروم: 

۲۸(  ه١٤١٨حمرم   ١٥ص  ٤٦جملة االسرة العدد  

۲۹( عثمان، زواج املسيار من املنظور الشرعي، حبث تكميلي لنيل حممد علي عمر شيخ  

درجة املاجستري يف الفقه لقسم الدراسات العليا بكلية العلوم اإلسالمية جبامعة املدينة 

، مستجدات فقهية ٣٢م ص:٢٠١٣يناير  ١٢هـ املوافق ١٤٣٤صفر   ٣٠العاملية،

  ٢٦ص

۳۰(  املرجع السابق  
  
  

******************** 
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ABSTRACT 

If one accepts the premise of the Old Testament that Adam 

was created in the image of God, this implies that the divine stamp 

gives human beings a high value of worth. In similar vein, the Quran 

says: Surely we have accorded dignity to the Sons of Man. So too, in 

the Bhagavad-Gita: Who sees his Lord Within every creature 

deathlessly dwelling amidst the mortal: That man sees truly. Put 

another way, in a religious context, every human being is considered 

sacred. Believing in a common universal Divine force, which gives 

rise to a common humanity and from this flows a universality of 

certain rights. Since the rights stem from a divine source, they are 

inalienable by mortal authority. This concept is found not only in the 

Judaeo-Christian tradition but in Islam in its more advanced and 

wider perspective. 

 The present study is an attempt to provide an epilogue on 

human rights given in the Qur’an and Sunnah. It is an in-depth 

analysis of Human Rights and dignity of person, encompassing its 

various dimensions.  

 The study is an attempt to understand the true philosophy of 

human rights in Islam. It aims at providing an ethical and legal basis 

for the realization of implementation of human rights in the world 

states in general and in the Muslim states in particular. 
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The right of a person is considered very important and sacred 

in Islam law. “In all the sources of Islamic law beginning from 

Quran to ijtihad there is a mention of the concept of human right.”1 

Looking at from the historical aspect the concept of human 

rights in Islam is as old as man himself. Islam has declared and 

guaranteed it 1400 years ago and every Muslim is bound to accept 

and follow it.2  

  Some Muslim authors have traced the declaration of the 
human rights in Islam from the creation of Adam by Allah. They 
quote the following ayat in their support. 

3  M      \  [  Z]    b   a  `  _  ^cL  

(He who taught (the use of) pen, taught 
man that which he knew not.) 

MC  B  A  @L 4  

 (He taught Adam the names of all things.)     

Here we see that Allah has placed man as His vicegerent on 

the earth, taught him the names of things, of which the angels were 

ignorant and in view of the superiority of his Knowledge, they were 

commanded to prostrate themselves before Adam, the first man. 

Syed Abul A'ala Maududi in his commentary of the Quran 
writes on it as: 
 

“The only way man acquires knowledge is through a 
mental grasp of their names. So we can say all man’s 
knowledge really comprises the names of things. 
Teaching Adam the names of these things was 
virtually imparting knowledge of all those things to 
him.”5 

The best statement of the human right is to be found in the 

address delivered by the Messenger of Allah Muhammad  () in his 
Sermon on the eve of the Hajjat al-Wida'a (the Farewell 
Pilgrimage):- 
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“O People, just as you regard this month, this day, 
and this city as Sacred, so regard the life and property 
of every Muslim as a sacred trust. Return the goods 
entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one 
so that no one may hurt you” …6 

 
Concept of Human Right in Islam 

The Arabic word Huquq is used for human rights. Huquq is  
plural of Haqq. In Arabic one says: ‘Hathihi haqqi’ (this is my 
right).7 

Although the ‘primary meaning of Haqq is established fact 
or reality (al-mawjüd – al-thãbit), however, in the field of law its 
dominant meaning is truth or that which corresponds to facts’. ‘Both 
meanings are equally prominent, so much so that some 
lexicographers’ (Lane 1865) consider the second meaning to be the 
primary one. 

 In the context of law, ‘right, power, and claim are 
equally good to convey the same meaning’. Some writers add 
beneficence and public good to the term right.8 

 

In Sufi usage “Haqq means the absolute”.9  

The term haqq occurs frequently in the Qur’an to imply the 
aforementioned meanings of ‘adl’, ‘qist’, ‘ma’ruf’ and other related 
ones’. 

In the sense of the specific due, Quran says: 

10 Mk  j  i  h  gL  

“And those in whose property there is a 
right for the indigent and the deprived”  

 
In the sense of justice, Allah says: 

MK  J  IL  L11  

 “And Allah judges with right” 

This word is also used in the traditions of the Messenger of 

Allah Muhammad (). The Messenger of Allah () in one of his 

traditions says as: 
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  ”ولك الحمد أنت الحق“ 12
          “O, Allah , All praise to you, you are the Truth” 

In a hadith recorded by Muslim, Abü Hurairah narrated that:  
    ”َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌ “ 13
“A Muslim has a right (haqq) over other 
Muslims in six matters…” 

The Arabs use the word haqq (right) interchangeably to 

denote both right and duty.14 

The classical Muslim scholars use right in general as well as 

in particular senses. They use it to cover the wide-range of the 

categories of the right.15   

 
Ibn Nujaym defines haqq as: 

“…the entitlement of a person to a thing”.16 
 

Western commentators generally hold that Islam does not 

recognize the idea of an individual having inherent rights, 

fundamental or otherwise.  
 

For Schacht:  

“Islamic law is a system of duties, of ritual, legal 
and moral obligations, all of which are sanctioned 
by the authority of the same religious command”.  

 
Gibb opines that:  

“The Islamic theory of Government gives the citizen 
as such no place or function except as taxpayer and 
submissive subject”. This line of argument is taken 
further by Henry Siegman (1964) who states that: 
“no such abstractions as individual rights could 
have existed in Islam. In such a system the 
individual cannot have rights and liberties, he has 
only the obligation”.17  

 
The reason of this incorrect conclusion is because of   lack of 

proper understanding of the nature of human rights in Islam. In 
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Shariah human rights are   a consequence of human obligations. All 

members of a society are responsible to God and as a result of 

fulfilling these obligations they gain certain rights and freedoms.18 
 

The philosophy of Islam is justice, and this “requires an 

integrated and Unitarian approach towards rights and obligations. 

Both the individual and society are working under the 

commandment of Allah, to enable people to live freely on the earth 

in peace and satisfaction”.19  
 

In Islam rights and duties are in fact, ‘two sides of same 

coin’. They are so co-related that they cannot be separated. The 

Shariah tends to integrate rights and obligations into the broad 

concepts of haqq (right) and hukm (ruling). In this context each 

individual’s rights become others’ duties, and others’ duties become 

his rights.20 
 

In Islam right is only one end of a social relation while the 

other end is the duty. One’s right to do something can only be 

guaranteed in a society if he accepts to allow the same amount of 

freedom of action to others.21  
 

          The Quran emphasizes on duties rather than rights. It insists 

upon the fulfillment of individual obligations before the individual 

can claim his privileges. With this approach the individual is neither 

a part nor separate from society, and his rights are neither different 

from nor conflicting those of the community. He is part and parcel 

of society, and the fulfillment of his obligations and those of the 

other members of the society constitute the reservoir of social rights 

which are then shared by all. The individual enjoys as many 

privileges as society can afford, and society affords just as much as 

it receives from the individual. Thus the Islamic society is not a 

separate conflicting entity with the individual; it is not a mere 

system, but the highest form of integral and integrated collectivity 

wherein each individual is both a member and a leader. There can be 

no social classes, and any member of the community who is asked to 
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be a leader or to be ready for leadership must also act at all times 

with the same degree of social responsibility as if he were in fact the 

leader rather than the follower.22  
 

When Muslims speak about human rights in Islam, they 

mean rights which are bestowed by Allah in the Holy Quran; rights 

which are divine, eternal, universal and absolute; rights which are 

guaranteed and protected through the Shariah. The rights which are 

not subject to any alterations or modifications, and there is no scope 

for any change or abrogation.23 
 

Islamic concept of human rights is essentially based on the 

idea of human dignity and equality of mankind. The dignity of a 

person is considered very important and basic right of the 

individuals in Islam law.24 
 

Human rights in Islam are concerned with the right of the 

individual, the level of self-esteem that secures personal identity and 

promotes human community. While the pursuit of human dignity is 

universal, its forms are designed by the cultures of people.25 
 

Islam regards human rights as an integral part of faith. A 

man cannot be considered religious in the true sense of the word, if 

he   does not take care of the rights of his fellowmen. The measure 

of judging a man’s religiosity is how he deals with people, not how 

much he prays.26  
 

In Islamic jurisprudence human rights are to some extent 

more than the ordinary civil rights, they are based on the Principles 

of AdI, Ihsan and Istihsan. All the rights determined by the Quran 

and the Sunnah shall be deemed fundamental rights for the 

Muslims.27 

 
The Qur’an gives us a clear concept of the human rights and 

it demands that the rights be safeguarded in such a way that not only 

the individual gets his rights but along with the individual the 

society should also evolve, become better, a more civilized.28 
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The concept of human right receives clear exposition in the 

Qur’an which says: 

﴿   h  g  f  e  d   c  b  a         ̀ _

o  n  m  l   k  j  iL29  

(Verily we have honoured the children of Adam. We 
carry them on the land and the sea, and have made 
provision of the good things for them, and have 
preferred them above many of those whom we created 
with a marked preferment.) 

 

According to Quran, the Almighty Allah has given to 
humankind dignity and honour over all of His creation. Allah 
Almighty honoured Man by making the angels kneel before Adam, 
the first man. 

30 ﴾اْسُجُدوْا ��َدَم   ﴿ 

(Prostrate yourselves before Adam.) 
 

This commandment of Allah implies that every born baby 
should be cared for and properly treated as an honorable human 
being. When he grows up he should be treated as a free man that is 
guarded by the dictates of the glorious Shariah which honors his life 
and guards him against prison, killing or even insult.31  
   

Man has been placed on a very pedestal in the Divine 
scheme of creation. The Qur’an provides ample testimony of the 
exalted status accorded to man. 

Mn  m  l  k  j  io  q   pL 32  
 

(And He has subjected to you the night and the day, 
and the sun and the moon; and the stars are subjected 
by His Command.) 

No Further evidence is required in the pages of the Quran 
which high-lights the dignity and right of Man, thus we read:  

M Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾L 33  
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 (So when I have made him and have breathed into 
him {Adam} of My spirit, then fall down prostrating 
yourselves unto him.) 

Muslim jurists have made a detail study of human rights. 
Even the rights of animals did not escape their attention. In addition 
to the rights of parents, neighbors, children, wives, they also 
discussed civil rights Every Citizen of a Muslim state has the right 
of a decent living and of holding property In addition he has 
freedom of opinion, profession and movement. No one can deprive 
him of these rights. Life is a divine gift, whose sanctity must be 
observed. 
 

The Quran emphasizing the fundamental rights of an 
individual to life and personal dignity proclaims that:  

34 M  k  j  i  h    g  f  e  dL  

 (Kill not a soul which Allah has made 
sacrosanct save in the cause of justice.) 

M     3  2  1  0  /  .  -   ,  +   *  )

35 ;   :  9  8  7  6  5  4L   
(Whosoever killed a person not in retaliation of 
murder, or (and) to spread mischief in the land, it 
shall be as if he had killed all mankind, and who so 
gave life to one, it shall be as if he had given life to all 
mankind.) 

 
The right to personal dignity is further substantiated by the 

Qur’anic prohibition of slanderous accusation (qadhf) 

 M    f  e    d   c     b  a  `   _     ^  ]

k  j  i  h  gl   o   n  mL 36  

(And those who accuse chaste women, and produce 
not four witnesses, flog them with eighty stripes, and 
reject their testimony forever .They indeed are liars 
and rebellious.) 

 
Advancing the concept of human right and dignity of person, 

the Quran reads as:  
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   M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º

Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    ÈÐ    Ò  Ñ  Õ  Ô  Ó

37 Ö×  L         
(O you who believe! Let not a group scoff at another 
group, it may be that the latter are better than the 
former. Nor let (some) women scoff at other women, it 
may be that the latter are better than the former. Nor 
defame one another, nor insult one another by 
nicknames).  

 
It is a unique concept of human right presented by Islam, 

having no example of it, at least in the western concept of human 

rights. In the views of Rashid Ahmad Jullundhri: 

 
“Islam wants to create a society based on a deep sense 
of moral responsibility and justice in order to preserve 
human dignity accorded to man by God ”.38 

 
The human history is evident of it that the Holy Messenger 

Muhammad () for the first time bestowed all those fundamental 

rights to man which were necessary to elevate him on the highest 

pedestal of humanity. He “granted humanity that Charter of liberty, 

fraternity, equality, justice, dignity, peace, and what not, which lent 

grace, politeness and beauty to the life of man.39 
 

Human rights granted by Islam are “not confined to citizens 

of any one state. They are to be enjoyed by the Muslims as well as 

non-Muslims all over the world without any discrimination”. “Islam 

does not restrict these rights and privileges to the geographical limits 

of its own state or to the people of its own faith. It has a universal 

concept of fundamental rights which is for the whole mankind 

irrespective of color, race, territory, language, and even creed”. 

Every man, whether he belongs to this country or that, whether he is 

a believer or unbeliever, whether he lives in a forest or in desert, has 
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certain basic human rights simply because he is a human being. 

These rights have been given to all without any distinction of caste, 

creed or color.40 
 

In a true Islamic state “these rights are enjoyed by all of its 

citizens and cannot be violated by the state or another individual. No 

war no emergency and no crisis can authorize anybody including the 

state to suspend or abrogate the fundamental rights given by the 

Quran and Sunnah to the Muslim citizens and non-Muslims living in 

an Islamic state”.41 

 

Messenger’s () declaration of human rights, proclaimed in 

his last sermon is a clarion-call for all mankind of the universe, 

irrespective of caste and creed, devoid of any narrow nationalistic 

ideas of the present day.42 
 

Muslim theologians have divided rights into two categories:  

‘Huqooq Allah’,( the rights of Allah) and ‘Huquq al-Abad’, ( human 

rights).43 ‘Islamic approach to balancing the rights of Allah and the 

rights of the individual is objective in the sense that it seeks to 

protect the interests of both the individual and the community under 

the umbrella of justice’.44  
 

Islam not only guarantees human rights and 

fundamental freedoms to the Muslims and non-Muslims both 

but, at the same time, provides' remedies for the infringement 

of these rights and freedoms.45  
 

In his first official speech, Abu Bakr () said: 

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنِّي َقدْ  ُولِّيُت َعلَْيُكمْ ، َوَلْسُت ِبَخْيرُِكمْ ، فَِإْن َضُعْفُت  

فـََقوُِّموِني، َوِإْن َأْحَسْنُت فََأِعيُنوِني، الصِّْدُق َأَمانٌَة ، َواْلَكِذُب ِخَيانٌَة ، 

الضَِّعيُف ِفيُكُم اْلَقِويُّ ِعْنِدي، َحتَّى أُزِيَح َعَلْيِه َحقَُّه ِإْن َشاَء اللَّهُ ، 
 َواْلَقِويُّ ِفيُكُم الضَِّعيُف ِعْنِدي ، َحتَّى آُخَذ ِمْنُه اْلحَ قَّ ِإْن َشاَء اللَّهُ  46

 (O People: I have been appointed ruler upon you, 
while I am not the best of you. If you see me with 
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truth, help me, and if with falseness set me right. The 
strong among you, in my opinion, is weak until I 
snatch the right from him and the weaker among you, 
in my view, is the strong, unless I redress his wrong.) 

 

Abu Bakr’s () policy was continued by his successor 

Umar() the second Caliph of Islam. Once, the Governor of Egypt 

incarcerated a citizen unjustly. The injured managed to escape from 
prison. He went from Egypt to Madina where he complained to 
Umar().  Umar () summoned the Governor of Egypt and said: 

47أحرارا تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهمكم  مذ    
(Since when have you taken upon yourself to make 
people slaves who are born free?)  

 

In an Islamic culture the state has the responsibility of 
enforcing these rights of the individuals based on principles of Adl 
and Ihsan, guaranteed by Shariah. The purpose of an Islamic state is 
not merely to protect its citizens but also to achieve social justice.48  
 

In Islamic Shariah, it is the legal obligation and duty of the 
people in power to look after and protect the rights of the people. If 
they fail to enforce them, and start denying the rights that have been 
guaranteed by God or make amendments and changes in them, or 
practically violate them while paying lip-service to them, they are 
sinful. In many ayahs of the Holy Quran warning has been issued 
against those who are involved in persecution and violations of 
human dignity. They are reminded again and again to implement the 
laws of Shariah and to observe justice by dealing with others.49 
 

 The Quran in this regard proclaims as: 

M|  {  z  y  x  w   v  u  tL50   

(Those who do not judge by what Allah has 
revealed are the disbelievers.) 

 
The second ayah in this regard speaks as: 

MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L 51   

(And whosoever does not judge by that which 
Allah has revealed, they are the wrong-
doers(zalimun). 
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While a third Ayah in the same chapter says: 
  

 MJ   I  H  G  F  E  M  L  KL52                                                                   

(And whosoever does not judge by that which 
Allah has revealed, they are the evil-livers” (the 
rebellious).)  

 

Since in Islam, Allah is the Absolute Sovereign, there is no 
room for rulers to be above the law, for kings who do no wrong, for 
monarchs who enslave men. The man who abuses his power will 
pay for it and the victim of abuse is entitled to redress. Both 
sovereign and subject are equal before the law. The subject has no 
obligation to obey the sovereign if the latter deviates from the law.53  
 

The Messenger of Islam Muhammad () explained in detail 
the implications for unjust rulers who ignore the rights of their 
subjects and enjoy committing excesses against the people, by 
saying: 

َماُم رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه   ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه فَاْإلِ

َوالرَُّجُل ِفي َأْهِلِه رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرَأُة  ِفي بـَْيِت َزْوِجَها 
 رَاِعَيٌة َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها 54

(Every one of you is a shepherd, and every one of you 
will be questioned about those under his rule: the 
Amir (ruler) is a shepherd and he Will be questioned 
about his subjects, the man is a ruler in his family and 
he will be questioned about those under his care and 
the woman is a ruler in the house of the husband and 
she will be questioned about those under her care.) 

 

 َما ِمْن َعْبٍد اْستَـْرَعاُه اللَُّه َرِعيًَّة فـََلْم َيُحْطَها بَِنِصيَحٍة ِإالَّ َلْم َيِجْد رَاِئَحَة اْلَجنَّةِ  55 
(Any governor in charge of Muslim subjects who does 
not protect them with good counsel will not smell the 
fragrance of Paradise.) 

 َما ِمْن َأِميِر َعَشَرٍة ِإالَّ يـُْؤَتى بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
 َمْغُلوَلٌة يََداُه ِإَلى ُعُنِقِه َأْطَلَقُه اْلَحقُّ َأْو َأْوبـََقهُ 56
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(He who has been ruler over the ten people will be 
brought on the Day of Resurrection shackled till 
justice loosens his chains or his tyranny brings him to 
destruction.) 

َأقْـَواٌم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأنَّ َوْيٌل ِلْألَُمَراِء َوْيٌل لِْلُعَرفَاِء َوْيٌل ِلْألَُمَناِء لََيَتَمنـََّينَّ  

ُمَعلََّقًة بِالثـَُّريَّا يـََتَذْبَذبُوَن بـَْيَن السََّماِء َواْألَْرِض َوَلْم  َذَوائِبَـُهْم َكاَنتْ 

57. َيُكونُوا َعِمُلوا َعَلى َشْيءٍ   

(Woe to the governors, woe to the chiefs, woe to the 
supervisors! On the Day of Resurrection, people will 
wish their forelocks were tied to the Pleiades, that 
they were swinging between heavens and earth, and 
that they had never exercised any rule). 
 

،َعاِدلٌ  ِإَمامٌ  َمْجِلًسا ِمْنهُ  َوَأْدنَاُهمْ  ، اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اللَّهِ  ِإَلى النَّاسِ  َأَحبَّ  ِإنَّ   
58   َجائِرٌ  ِإَمامٌ  َمْجِلًسا ِمْنهُ  َوأَبـَْعَدُهمْ  ، اللَّهِ  ِإَلى النَّاسِ  َوأَبـَْغضَ  

(The one who will be dearest to Allah and nearest to 
Him in station on the Day of Resurrection will  be a 
just Imam (ruler) and the one who will be most hateful 
to Allah on the Day of Resurrection and will receive 
the severest Punishment (or will be farthest from Him 
in station) will be a tyrannical Imam (ruler).) 
 

These ahadith of the Messenger of Allah Muhammad () 

plainly state the rights of the people over their rulers, on the 

fulfillment of which rests the latter’s whole future life.  Their 

excellence or degradation on the Day of Judgment is entirely 

dependent on how justly or unjustly they treat their subjects, and 

how much interest they take in the welfare of the people and in 

safeguarding their rights and privileges. 

IMPLICATIONS:  
 

Human right in Islam is considered very important and 

sacred in Islam law. The concept of Human right has been discussed 

in all the sources of Islamic law beginning from Quran to ijtihad. 

Human rights concept in Islam is as old as man himself. Islam has 
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declared and guaranteed it 1400 years ago and every Muslim is 

bound to accept and follow them.                 
 

Shariah has a unique concept of human rights, which emerge 

from the concept of obligations. The emphasis of Islam is on duties 

rather than rights.  The rights and duties are in fact, two sides of 

same coin. They are so co-related that they cannot be separated. All 

the believers owe a duty to God and as a result of fulfilling these 

obligations they gain certain rights and freedoms. Islam has an 

integrated and Unitarian approach towards rights and obligations.  
 

Islam regards human rights as an integral part of faith. A 

man cannot be considered religious in the true sense of the word, if 

he does not take care of the rights of his fellowmen. The measure of 

judging a man’s religiosity is how he deals with people, not how 

much he prays. 
 

Human rights granted by Islam are not confined to citizens 

of any one state. They are to be enjoyed by the Muslims as well as 

non-Muslims all over the world without any discrimination. In a true 

Islamic state these rights are enjoyed by all of its citizens and cannot 

be violated by the state or another individual. No war no emergency 

and no crisis can authorize anybody including the state to suspend or 

abrogate the fundamental rights given by the Quran and Sunnah to 

the Muslim citizens and non-Muslims living in an Islamic state.  
 

Islam not only guarantees human rights and 

fundamental freedoms to the Muslims and non-Muslims but, at 

the same time, provides' remedies for the infringement of these 

rights and freedoms. In Shariah, it is the legal obligation and duty 

of people in power to look after and protect the rights of the people. 
  

In Islam human rights have been conferred by Allah, the 

Almighty God of universe through His word, the Quran and through 

His final Messenger Muhammad (). They carry special sanction 

behind them. They are permanent, sacrosanct and inviolable and in 
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no way or in no circumstances can be withdrawn, modified reduced, 

amended or suspended on any pretext. No king no head of state or 

chief executive, no parliament or legislature and no Qadi or court 

has any authority to violate these rights. Whereas on the other hand 

rights in the West human rights  are the result of legislation by the 

parliament of a state, which recognizes such rights only for its 

citizens.  
 

The Charter and proclamations of the United Nations cannot 

be compared with the rights sanctioned by God, for the former are 

not obligatory on anybody, while the latter are an integral part of the 

Islamic faith .The U.N. Charter only provides for protection and 

encouragement of human rights; it neither guarantees these rights 

nor ensures their observance. It places no obligation upon the 

member States to put it into effect. The five super powers are still 

preserving their veto powers. It is merely declaratory and not 

mandatory. 
 

The Violation of human rights by the USA and NATO forces 

and their unlawful interference in Iraq, Egypt, Afghanistan etc and 

occupation of Kashmir by India are the clear examples of double 

standards of the big powers and ineffectiveness of the UN.  
 

From the above discussion, it is abundantly clear that the 

rights proclaimed in the Quran and the appeal made by the 

Messenger of Allah () about more than 1400 years ago in his 

Farewell Sermon with respect to human rights is much more 

appropriate and comprehensive as compared to the rights 

proclaimed and guaranteed by the West and Human world 

organizations. 
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Defending Prophet’s Integrity 

(In the light of Shariah & Contemporary Work) 

Dr. Uzma Begum  
 

ABSTRACT 
 

Defending Prophet’s honor is religious and social duty of 

every Muslim, The Holy Prophet () being more valuable than our 

own lives and souls.  

The theme of love rests in its high correlation with 

obedience. That the one whom someone loves, his obedience and 

submission to him becomes easier, even to the extent of contentment 

and pleasure. Love of Allah and Holy Prophet () has been stressed 

upon in the article so that obedience of Allah and his Prophet and 

submission to them is expressed as easy and doable, and an 

instigation to avoid disobedience is generated. Success of a man lies 

in obedience of Allah and that of Holy Prophet ().  

In this article, the facet of “Love” with Holy Prophet () has 

been comprehensively narrated. The prophet was deputed to be 

obeyed and followed to the dooms day unchecked of followers’ 

class, color or ethnicity. Such unconditioned following required his 

person to be of an extensively inclusive character, which it did, and 

that every single instant of his esteemed life is preserved. The most 

divinely of the services is moral building of nations on practical 

patterns.  One way is of preaching, while even cultured is to 

assemble written material to be followed for long or elsewise 

forcefully bind people to follow ethical doctrines and avoid vice. 

Keywords: Integrity, Prophet’s honor, Obedience,   
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These are some of the established civilized ways to 

propagate concept of virtue and vice. However, standing above all is 

that of presenting an enormous truly personified kingly figure of all 

the ethical beliefs as contrasted to vice, every nod of whom may 

become decree. No oral, transcribed expressions or malign means 

need resorted to in this context. Existing ethical principles have been 

mostly derived from lives of such actual righteous personifications, 

else are only majestic versions. 

Qur’an has dubbed achievement of Allah’s love and of 

salvation as lying in prophet’s obedience.  Then, even at the time of 

pronunciation of testimony (Shahadah), a Muslim declares that he 

will obey and prostrate exclusively before Allah, in compliance with 

prophetic customs. 

 

Concept and Meaning of Obedience 

Obedience implies prostration exclusively to Allah, as well 

as submission to Allah and his Prophet  or otherwise to the 

righteous leader on his behalf provided he rules in harmony with 

Allah’s commandments (1). It is cited in Qur’anic chapter Aal-Imran 

(Family of Imran):  

[Q  P  O  NR   Y   X  W  V  U  T  SZ(2) 

((O Muhammad) say: obey Allah and the 
Messenger. But if they turn away, Lo! Allah loveth 
not the disbelievers).  

Also: 

 [Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ(3) 

“And obey Allah and the Messenger, that ye may 

find mercy” 3: 132  

So, ordinally Allah is first to be obeyed followed by the 

Prophet and on their behalf the righteous leader. Then, Allah’s 

obedience requires complete faith with imposition upon oneself of 
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Submission to Prophet like obligatory duty without grievances or 

argumentation. 

Love bears emphatic power. It has guided in the dark, cured 

morbid ailments, and achieved the unthinkable. Promptly, after 

prophet’s departure circumstances took a hideous turn. People 

regressed away from Islam, Madinah was at adversaries’ target, the 

legion sent down by the Prophet under Usama’s command against 

romans, while on death bed, was opined (by some disciples) to be 

called back, but it was only the power of love which  ruled out every 

striking opinion uttering these words: “ By one God, else of whom 

there is no god, Abubakr son of Qahafah cannot think of calling 

back the legion sent down by the Prophet, or lowering the emblem 

raised by him, even if hounds may devour our flesh” (4) 

Though contradictory with rules of wisdom, but once 

implemented the decree of love was followed by perpetual demise 

of conspiracies, adversaries’ pulse vanished away, and Political 

scenario turned headlong. 

Fondness of the prophet makes his obedience viable; 

command of the Book (Al-Qur’aan) is established on body and soul; 

social, civic, and cultural facets more exuberated; and above all the 

worldly life and of hereafter are both adorned. Again, it was this 

very fondness through which the disciples brought laurels of 

command, authority, honor, and of absolute success in all aspects.  

How awkward the circumstances may be they would not digress 

away from prophet’s obedience. Then this torch was transferred by 

them to their further companions (tabi’een). Now it is required of us 

to be custodians of this torch, the light of which is signified by all of 

obedience, character, self-esteem and which culminates in a spiritual 

feeling of the like of prophet’s company. 

Muhammad; intercessor of the dooms day; seal and leader of 

prophets, prophet of the end times, had always been believers’ 

heartthrob through the centuries. Prays of peace and blessing, and 

his remembrance have been esteemed angelical prayers. And be it 
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his hair bits left behind from hair cut or those of nails these were 

considered sacrosanct blessings by his disciples. Yes, this was zenith 

of love and fondness. 

Then this fondness of prophet’s person, attributes, and 

customs is core of Qur’anic message. Hence the denier of his honor 

is already out of Islamic sphere. Instance of an Ansari woman is 

related, who lost all of his father, uncles, brothers, and husband on 

the day of Uhad , but she kept on asking about the prophet, and upon 

being ascertained of his life she said that every mishap was trivial to 

her till the Prophet lives (5). While, just a single incident of Hazrat 

Ali is enough proof of fondness of disciples. It was the time when 

Prophet left for Madinah along with Abu Bakr, but in fear of Infidels 

setting out in his search upon finding his home vacant, Ali laid on 

his bed as if ready to be killed for him; an instance of extreme 

fondness pushing panic away (6). 

The society nurtured by the prophet was of high rank, where 

leadership and law were not limited to his person rather a set of 

systems was devised to carry the emblem of peace and moderation 

ever after. The personnel were deliberately raised on customary 

patterns. They bore intellect, skill, spiritualism, socialization, 

military expertize, judiciary, theocracy and hence through this 

trained group the wings of new civilization spread on every facet of 

life giving it proper set of order, rules, and standards. 

The Prophet had got such a blessed air that his company 

elevated most ordinary of the Bedouins to the level of revolutionary 

figures of history. They were militia men of their own sort. They 

were such conquerors, rulers, and flag bearers of Prophet’s message 

that every power was humbled down to their feet. 

There is a lesson rather a call for every single Muslim in 

their lives; a lesson of Prophet’s fondness; a lesson of nurturing his 

honor, which finally concludes in an unmatched eternal success.  Or 

else only failure will loom in darkness of ignorance. Allah (swt) 

says: 
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[   R   Q  P  O  N  M L  K

  Y   X      W  V  U  T  S

  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z

f  e  d  cg  l  k   j  i  hZ (7) 

((O Muhammad!) say, if your fathers, and your 

sons, and your brethren, and your wives, and your 

tribe, and the wealth you have acquired, and the 

merchandize upon which you fear from slump, and 

dwellings ye desire are dearer to you than Allah 

and his Messenger and striving in His way, then 

wait till Allah bringeth His command. Allah 

Guideth not the wrongdoing folk.)  

Love of Parents, Brothers, sisters, wives, wealth, tribe, trade 

and the dwelling place is all an instinctive stuff. Nevertheless, man 

has been sternly warned of being led astray by this instinct to 

overlook the regard of Allah and his Prophet.  Not just regard rather 

preference of them both is required over each and everything and 

every single person on the face of Earth whoever he may be. It is 

quoted of Prophet: 

(None of you is a true believer unless I turn out to 

be more lovable to him than his parents and all 

others” (8) 

 However, Love with prophet requires extreme care. It is not 

limited to calling him respectfully rather one who does not observe 

appropriate manners is threatened to lose all his deeds pronouncing 

it something of infidelity. It holds equally after him just like it did 

during his life span. Instances of his life time are literally awesome. 

It was the time of his death. People were weeping bitterly in 

the mosque. Here, Umer Ibnul Khattab entered the mosque. He was 
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not ready to accept that Prophet had died. He fiercely shouted upon 

those who were weeping: 

"Some of the hypocrites claim that the Prophet  

died. The Prophet did not die, but went to his Lord in 

the same way as Moses son of Imran did. He stayed 

away for forty nights, but finally came back though 

they said he had been dead. By Allah, the Prophet 

will soon descend back and will cut off the hands and 

legs of those who claim his death." 

It is also relate of him that he shouted upon them: “Anyone 

who claims Prophet’s death will be killed” 

In Ayesha’s words  

“In the meantime, Abubakr came out of his house at 

Al-Sunh on a mare back and went towards the 

mosque. There he dismounted and went straight to 

Ayesha’s abode where Prophet was. The prophet was 

covered with a Yemeni mantle. He uncovered his 

face, lent to kiss him, and wept. He said: "My father 

and mother be sacrificed for your sake. Allah, verily, 

will not cause you to die twice. You have just 

experienced the death that Allah had destined." 

Abu Salma relates of Ibne Abbas: “When Abu Bakr came 

out, Umar was still addressing people, Abubakr stepped forward and 

said to Umer: “Umer Calm down” then addressed the gathering: 

“One who worships Muhammad should know that 

Muhammad is dead, while for those who worship 

Allah, Allah is alive and will never die” then recited 

this verse from Holy Qur’aan (Translation): 

“Muhammad is no more than a Messenger and 

indeed (many) Messengers have passed away 

before him. If he dies or is killed, will you then turn 

back on your heels (like disbelievers)? And he who 

turns back on his heels, not the least harm will he 
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do to Allah, and Allah will give reward to those 

who are grateful."[3:144] 

Umer says: “I was factually stunned at this and terrified I 

staggered to ground unconscious” (9) 

Allah may bless Prophets’ companions with high ranks in 

paradise like He revered them in this world and may reward us with 

fortune of sharing these blessings. 

Ayesha () relates: 

“These were early days in Madinah. One day the 

Prophet got up in midnight an d muttered, “I wish 

there had been someone to guard upon me” and 

suddenly we received chink of weapons. The prophet 

inquired: “Who’s there”, the reply was “Sa’d”, The 

Prophet inquired again: “For what have you come” 

Sa’d replied, “I felt fear in my heart for you, 

Messenger of Allah, so I have come to guard upon 

you”, the prophet prayed for Sa’d and slept. (10) 

Ibn-e-Bareed relates of his father, that he used to relate an 

instance of a Bedouin with the Prophet. The Bedouin came to 

prophet and asked him to show such a sign which should strengthen 

his belief. The Prophet asked that what kind of sign he wished. The 

Bedouin said, I want the tree in front to come to you walking. The 

prophet asked the Bedouin that he should go to the tree and tell it 

that it to come to the Prophet walking. The Bedouin did the same. 

Upon this, the tree lent one way and pulled out one side roots, then 

lent the other way and pulled out the other side roots, then came to 

the prophet walking and said; Assalam-o-Alaikum, Messenger  of 

Allah”. The Bedouin said that it was enough for him. The Prophet 

ordered the tree to go back. So, the tree went back to its place and 

affixed itself like before. The Bedouin said: Messenger of Allah! 

Allow me to kiss your head and feet. He was allowed and thus 

fulfilled his desire.(11) 
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History itself stands to be the witness that no sooner did 

adversaries of Allah’s message tortured the prophets, slandered 

them, or ridiculed them; they were promptly taken into Allah’s 

agony. Some were inhumed alive with all their wealth, others were 

tormented like boars and apes, and still others ruined into the sea, as 

Qur’an describes: 

 [#  "  !$    (   '  &  %

   .           -  ,  +  *  )/  2  1  03  

  =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4

D  C  B  A     @  ?  >E    H  G  F

M  L  K  J   IZ(12) 

“And Korah, Pharaoh and Haman! Moses came unto 

them with clear proofs (of Allah’s sovereignty), but 

they were boastful in the land, and they were not 

leaders (in the race). So we took each one in his sin; 

of them was he on whom We sent a hurricane, and of 

them was he who was overtaken by the (Awful) Cry, 

and of them was he whom We caused the earth to 

swallow, and of tem was he whom we droned. It was 

not for Allah to wrong them, but they wronged 

themselves.”  

And again in Surah Haqqah: 

 [   ®  ¬   «    ª¯       ³  ²  ±  °´     µ

  »  º  ¹  ¸  ¶¼    À  ¿   ¾  ½

 Ë  Ê  É       È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ 
(13) 

“(The tribes of) Thamud and Aad disbelieved in the 

judgment to come. As for Thamud, they were 

destroyed by the lightening. And as for Aad, they 
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were destroyed by a fierce roaring wind, which He 

imposed on them seven long nights and eight long 

days so that though might have seen men lying 

overthrown, as they were hollow trunks of Palm 

trees”  

Apart from this there are even other, striking cases described 

in Qur’an. But it suffices that if Allah did not bear ragging of prior 

Prophets, then how of His last Apostle, even in form of minor 

disrespect. It is quoted:  

[ {  z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p

¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~   }  |Z(14) 

(O ye who believe! Raise not up your voices above 

the voice of the Prophet, nor shout while speaking to 

him as ye shout one to another, lest your deeds be 

rendered vain while ye perceive not)  

Belief and wisdom go together. There is a pretty long list of 

instances of Prophet’s foolish cursers being punished of their silly 

rash behavior. 

An instance which Most of us are aware of is of Prophet 

Muhammad’s  mounting mount Safaa during early years of his 

message, where he yelled in high voice: “O, The calamity of the 

dawn” it was an expression of enemy’s attack, so people hurried 

towards him. When the gathering grew large enough, the prophet 

directed towards them the interrogation: If I say that there is a legion 

of Enemy on the other side of the mountain, are you going to agree. 

Response was simple. Yes, you are truthful and trustworthy, we 

have never observed falsehood from you, and we can doubt our own 

observations but never yours. (15) 

Another instance is of a man named Ab-ul-Aas who would 

make fun of the Prophet with twisted face, and then his face was 

really twisted for good. But still the impudent; spiritual descendants 
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of Abu Jahl, Abu Lahb, and Abdullah bin Ubayyi like people, do not 

refrain from making fun of the Prophet, and some despite claiming 

faith and righteousness, go such far that they consider Muhammad 

 one of their own sort. Anticipation of their destiny reflects none 

other than agony of grave and thereafter. We pray to Allah for true 

respect and regard for the Prophet. (16) 

A staunch one of Prophet’s devotees is Asmaa’ the daughter 

of Abubakr. She relates: “After Muhammad , and Abubakr had 

left for Madinah, Abu Jahl Ibne Hisham and some others came to 

our door and inquired about them (Muhammad  and Abu Bakr), I 

denied that  I knew anything.  Abu Jahl slapped me such fiercely 

that my earring tore my ear to bleed but I did not acquiesce in 

betraying the secret (17). It’s perhaps in the same context: 

 [¬  «  ª  ©  ¨®  Z(18) 

(The Prophet is closer to the 

believers than their own selves)  

Again in Surah Noor: 

[S  RQ  P      O  N  M  LT  Z  

(Make not the calling of the Messenger among 
you as you’re calling one of another.) (19) 

Then in Surah Hujuraat: 

[À¿ ¾  ½ Å  Ä Ã Â ÁZ(20) 

“Lo! Those who call thee from behind the private 
apartments, most of them have no sense”  

Prophet’s Honor, In the light of Qur’aan:  

Islam is a complete code of life based on solid testimony. 

First part of the testimony declares unity, while the other is about the 

ideology of prophet hood. Especially, the second part is of great 

importance as it guides to the path towards unity (of Allah). It’s in 

fact a character with absolute attributes of one Allah aspires to see. 
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[  Ì  Ë   Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á

 Ñ  Ð  Ï        Î  ÍZ (21) 

(Verily in the Messenger of Allah ye have a good 

example for him who looketh unto Allah and the last 

day, and remembereth Allah much.)  

Besides Muslims, even Infidels have been ordered to observe 

prophet’s respect and avoid dual sense expressions with hidden 

derogatory implications as was the practice of the Jews. So believers 

have been guided with a warning note for the infidels: 

[  ª ©¨ § ¦¥¤  £

«¬  °  ¯  ®Z (22)
  

(O ye who believe, say not (unto the Prophet): 

‘Listen to us’ but say ‘Look upon us’ and be ye 

listeners. For disbelievers is a painful doom.) 

Also in Surah Anfaal: 

 [   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \

o   n   m  l  k j  i  h fZ (23) 

(O ye who believe! Obey Allah and His Messenger, 

and turn not away from him when ye hear (him 

speak). And be not as those who say, we hear, and 

they hear not.)  

Here is a clear warning for those who neither listen nor do 

ever try. 

Various warning notes for the impudent and the mischievous 

are cited, as in Surah Alahzaab:  

[  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

^   ]Z(24)
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(Lo! Those who malign Allah and His Messenger, 

Allah hath cursed them in the world and the 

hereafter, and hath prepared for them the doom of 

the disdained.) 

Also in Taubah: 

[²  ±  °  ¯  ®  ¬   «³     ¶  µ  ´

À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸Á  

È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ (25)
  

(And there are some among them who vex the Holy 

Prophet (with their ill-tongued remarks) and say He 

is highly credulous (readily believes what he hears) 

Say: He readily listens to only what is good for you; 

believing in Allah and giving credence to (the words 

of) the believers, and he is a mercy to those of you 

who believe. And those who hurt Apostle of Allah, for 

them is a painful torment.) 

Hence any letter signifying insulting sense, uttered for 

Prophet leaves the culprit deserving death sentence, whichever sense 

it may be brought in, like the hypocrites had pretended, so they were 

countered: 

[Y  X  W  V  U   T  SZ    \  [

 ` _  ^   ]  a  f    e  d  c  b

gh    q  p   o  n  m  l  k  j  i

rZ (26) 

(And if you ask them, they will surely say ‘Nay, we 

were only jesting and sporting’ Say: ‘O Insolent 

ones!) Was it Allah and His Signs and His Apostle 

that you did mock at. (Now) make no excuses, you 

have become disbelievers after you had believed.) 
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Prophet’s Honor as expressed in Hadith 

 Qur’an has sentenced the Prophet’s curser with death in this 

world and with hell on dooms day. Prophet is to be followed, 

respected and revered even after he has passed away. 

A relation states that a pregnant concubine of a blind man 

used to satirize the prophet. Despite being repeatedly forbidden, she 

would not abandon her satire. One night when she started her satire 

as was her habit; her blind master took a machete and pierced her 

abdomen. Blood sprout out and the concubine died. The next day, 

incident was related to the Prophet. The Prophet gathered all the 

people and said: ‘By Allah’s greatness and my right upon the person 

who has committed this, he should stand and come forward’. Upon 

this, the blind man stood and shivering came to the Prophet, and 

said, ‘O Allah’s Apostle, I have killed this slave woman. She was 

mother of my two very dear sons, and of course a great companion, 

but she would satirize you which I could not tolerate, and by no way 

she would abandon the habit. Last night when she started her satire, 

I took a machete and pierced her belly, till she died. The Prophet 

proclaimed: ‘be witness, her blood is waste, for which there would 

be no avenge. 

Somewhat the similar incident is reported by Ali (R.A.), in 

which a Jewess was throttled by a man to death for her satire of the 

Prophet. Her blood was also declared wasted. (27) 

Prophet’s Honor according to Disciple Accounts 

The biggest stalwart of Islamic insight, Abu-Bakr on one 

hand termed cursers of the Holy Prophet worth sentenced to death; 

some instances are of killing of Uqba Ibne Abi Mueet and Nadar 

Ibne Harith of Badar prisoners, Abu Izzah the poet of Uhad 

prisoners, Kananah Ibne Haqeeq of Khaiber prisoners, and some 

specified figures on the day of conquest of Mecca (28). 

While on the other hand we see a man humiliating Abubakr 

in open. Abu Barzah  suggests, the person be beheaded, but Abubakr 
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tells people that it’s only the Honor of the Prophet that his curser 

will be killed. (29) 

Accounts of the Illustrious and Contemporary Works: 

Ibne Wahb relates of Abdullah Ibne Umer, that a Christian 

monk talked derogatory of the Prophet. When the instance was 

related to Umer Ibne Khattab, he said that why was then he let 

live.(30) 

In another instance Imam Malik was demanded Juristic 

opinion about a Christian culprit of Prophet’s disrespect.  He opined, 

the culprit be beheaded. (31) 

Movement of Prophet’s Honor: 

The Christian derogatory acts signify a mind overwhelmed 

by repeated defeats in crusades. However, even embarrassing is 

what occurred in Lahore in year 1983. Mushtaq Raj advocate an 

ardent supporter of communism wrote a book in Urdu “Afaqi 

Ishtimalyat”. It was translated in English as “Heavenly 

Communism” and distributed free among bar members and the 

literate faction. Courage of the author was awful. Religion itself was 

ridiculed, all the prophets including Muhammad  were mocked at, 

and even weird comments were directed towards Allah’s mighty 

self. 

The World Association of Muslim Jurists was moved.  An 

emergency meeting was called, and the demands were clear. All the 

copies of the sacrilegious material be confiscated, and the culprit be 

hanged. The resolution won substantial agreement. But unluckily, a 

case against Mushtaq Raj could be registered only under Religious 

sacrilege act, as there was no law yet against humiliation of Prophet, 

hence the culprit remained at liberty. Faithful Muslims were deeply 

distressed. The same year, World Association of Muslim Jurists 

organized a conference of notable Religious Scholars and Lawyers. 

It was demanded with mutual agreement that the culprit be awarded 

death sentence in accordance with Islamic Law, but pertaining to no 
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law in this regard at the time of crime, the demand could not find the 

desired response, and even the Clause did not find home. 

Then in 1986, renowned advocate Asma Jehangir termed 

The Prophet an Illiterate and Ignorant person. The faithful were 

seriously disturbed. Asma Jehangir was asked to apologize but she 

refused. An extra ordinary session of World Association of Muslim 

Jurists was held in Lahore, in which not only was Asma Jehangir’s 

act condemned but also the government was demanded 

implementation of Blasphemy law. Copies of resolution were sent to 

Provincial Governments as well as Members of Parliament. 

The same year Member parliament Nithar Fatimah moved a 

bill that Humiliation of Prophet should be followed by death 

sentence. The bill won massive majority and no one could dare 

oppose it, and finally on 2nd of October year 1986 the bill was 

passed with joint agreement adding to constitution clause 295 (c). 

The fondness of Pakistanis’ for their beloved Prophet brought 

tremendous victory. However, there was still a big flaw. The 

scoundrel was suggested either of Death or Life imprisonment. The 

Lovers of Prophets were once again at loggerheads with the Law 

makers. The clause 295(c) was challenged in Federal Shariat Court, 

and the Historical decision came on 30th of October year 1990. Any 

deficiency was removed by Mian Nawaz Sharif‘s address to the 

nation in which he clearly said that least punishment for sacrilege of 

Prophet’s honor is death. Now the things became easy. Any 

blasphemy act will be directly reported to court and the scoundrel 

will be brought to Law. (32) 

Today, after Salman Tatheer’s murder by Ghazi Mumtaz 

Husain Qadri, the debate is once again alive. By one faction Salman 

Tatheer is being hailed as flag bearer and martyr of Liberalism, 

while the other is connecting Mumtaz Husain Qadri to Ghazi Ilm 

Deen Shaheed. Now, the Liberals are demanding replication of 

blasphemy law with minor or no punishment. So, alongside scores 

of processions and protest rallies, “Prophet’s Dignity Conference” 



Defending Prophet’s Integrity  

 

36 

was held on 12th of December 2010. Besides others it was attended 

by some illustrious religious figures like Qazi Husain Ahmed, Syed 

Munawwar Hassan, Maulan Fazl-ul-Rehman, Allamah Sajid Naqvi, 

Mufti Munib-ul-Rehman, Sahibzada Abul Ghair Muhammad 

Zubair, and Pir Ateeq-ul-Rehman. The seven member committee 

decided to sacrifice animals for prophet’s honor, and not to let any 

blasphemous ideology prevail. The government was also warned of 

grave consequence, if it attempts at amending the said law. (33) 

Once again, an exquisite story of fondness; Ghazi Ilm din 

Shaheed is afresh. It started with publication of a symbolic writer’s 

book “Rangeela Rasool” (Chromatic Messenger), published by 

Hindu publisher named Rajpal in year 1923. Extremely 

blasphemous in theme, the publication instigated a general wave of 

concern among Muslims across India. Rajpal was sued in session 

court, where Rajpal was awarded severe punishment, but acquitted 

by Lahore High Court on appeal. 

19 year old carpenter, Ilm Din was among attendees of grand 

procession raising slogans against Rajpal in front of historic Wazir 

Khan Mosque. Imam addressed the procession in bereaved tone: 

“Muslim brothers! Satanic vessel Rajpal has sacrilege our beloved 

Prophet, and then acquitted by the courts. It’s like encouraging 

Islam’s adversaries.” Young Ilm din was deeply moved, and decided 

to put an end to Rajpal’s life. Ilm Din went straight to a friend 

named Rasheed, and expressed his intention. Rasheed was also of 

same idea, so both differed as who is going to kill Rajpal. A draw 

was carried out which bore Ilm Din’s name thrice. Thus, Rasheed 

withdrew in his favor, and at last, on the morning of December the 

2nd, year 1929 Ghazi Ilm Din bought a machete from the market and 

went straight to Rajpal’s printing press, and no sooner did Rajpal 

arrive, Ghazi Ilm Din attacked straight into his heart. Rajpal died on 

the spot, while Ghazi Ilm Din was held for murder. 

Allama Iqbal requested Quaid-e-Azam to contest Ghazi Ilm 

din’s case. Quaid-e-Azam told Ghazi Ilm din not to submit 
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murdering Rajpal in the room. Ghazi Ilm Din refused saying, to him 

the said murder was not disgrace rather an honor. Ghazi Ilm din was 

awarded death sentence while Quaid-e-Azam was severely criticized 

by Hindu press for taking Ghazi Ilm din’s side despite advocating 

Hindu-Muslim unity otherwise. But Quaid-e-Azam did not care. 

Ghazi Ilm din was hanged on 31st of October, 1929. Before, 

being hanged Ghazi Ilm Din expressed his desire of observing two 

bows of prayer (2 rak’ats), and right at the moment when his throat 

was strangled, he said in loud voice, “O people! Be witness that I 

have killed Rajpal for bringing humiliation to the Prophet, and am 

sacrificing my life for His (Prophet’s) honor, while reciting the 

testimony. After being hanged to death, body of Ghazi Ilm Din 

Shaheed was buried in jail graveyard in Karachi without funeral 

prayer. Muslims protested, while Allama Iqbal assured the 

administration that there won’t be any disturbance on the occasion 

of funeral. So, after 15 days of burial, Ghazi Ilm Din Shaheed’s 

body was drew fresh from ground. The funeral profession attended 

by millions was the biggest in the history of historic city of Lahore. 

Everyone wanted to shoulder the Remarkable Lover of Prophet. 

Allama Iqbal himself lowered Ghazi Ilm din Shaheed’s body into 

the grave in tears, and his words in Punjabi are quoted “Tarkhanan 

da munda bazi lai gaya, assi gallan kardey reh gayey” (Carpenters’ 

son took the lead, we remained the chatterers). 

Ghazi Ilm Din Shaheed’s strangulation was momentous in 

devising of religious sacrilege laws by the British rulers, which was 

merged into Pakistan Penal Code after independence. Later 

President General Zia-ul-Haq amended it with least punishment of 

Life imprisonment for sacrilege of Qur’an and Death for humiliation 

of Prophet. (34) 

It reveals that Prophet’s humiliation legitimizes killing of the 

culprit. The killer in this particular case won’t be punished rather 

imparted reward and respect, while the state is obliged to bring the 

scoundrel to law with eventual death sentence. 
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Accounts of Prophet’s Lovers are fairly vast, so it is sufficed 

with allusion to their names. Some notables of contemporary Lovers 

of Prophet include Ghazi Abd-ul-Rasheed Shaheed, Ghazi Abd-ul-

Qayyum Shaheed, Ghazi Muhammad Siddique Shaheed, Ghazi 

Mureed Husain Shaheed, Ghazi Mian Muhammad Shaheed, and 

Ghazi Muhammad Abdullah Shaheed. These were those illustrious 

figures that did not care even for their own life in defense of 

Prophet’s Honor. 

Significant Inferences 

An Assessment has been made in this article of Prophet’s 

Dignity in the light of Qur’an, Hadith, Disciple Accounts, Accounts 

of the Illustrious, and Contemporary developments. It particularly 

inferred the following: 

First Inference, states lack of love and affection for Prophet 

an ill-mannered conduct, and any soft corner for curser of Prophet 

same as infidelity, so Prophet should be preferred even on one’s 

own life. 

Second Inference stresses need of following footsteps of the 

Disciples in Love for Prophet. 

Third, Prophet’s curser’s destiny is death sentence, in the 

light of Qur’an as well as Hadith. 

Fourth Inference supports the third one based on Accounts 

of Illustrious figures, stating the Curser of Prophet is out of Islam, so 

death penalty is a natural fate even through this dimension. 

Fifth, the general masses of Muslims also agree on death 

penalty for the Prophet’s curser, unchecked of his being Muslim, 

Infidel, polytheist, or one of people of the book. Once the guilt is 

proved, no one has a right to forgive the offender. If any act of 

forgiving occurred of Prophet during his lifetime, it was an act of 

mercy and morality. No one can rehearse the same practice after 

him. If done it won’t be an act of mercy and morality rather of 

oppression and impotence. 
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We pray unto Allah for adornment of ourselves with craft, 

knowledge, struggle and eternal success through emphatic power of 

Prophet’s Love. 
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For the current issue of Al-Baseera, eleven (11) 

research articles have been selected through peer review out of 
dozens received, including 5-Urdu, 4-Arabic and 2-English. 
These articles were written by the scholars affiliated with 
different fields of life. This tri-lingual bunch would be the 
solution of modern challenges as well as it would play pivotal 
role in providing guidelines to the researcher and common 
readers in the field of research. (Insha Allah)  

 
In order to facilitate readers and in line with 

international standards, all issues of Al-Baseera have been 
uploaded on the official web-site of NUML, www.numl.edu.pk. 

 
In the last, I would like to pay special thanks to the 

respectable Rector NUML and Director General NUML for 
their patronage and guidance. I am also thankful to all 
members of the Editorial Committee. Honorable writers and 
researchers also merit my appreciations. Mr. Muhammad Abid 
Hasan has played an important role in the compilation of the 
Magazine and making it more attractive. Whatever the quality 
and goodness the Magazine owns is by the grace of Allah 
Almighty and all deficiencies are due to our negligence or 
error. We pray to Allah Almighty for the recognition and 
popularity of Al-Baseera. 

 
 

 

Dr. Syed Abdul Ghaffar Bukhari 

Editor Al-Baseera  
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Editorial  
 

Fourth edition of Al-Baseera is being submitted for its 
readers. Praise to the Lord that Al-Baseera has completed 
second year of its publication with great success.  

 
On completion of two years of publication, Al-Baseera 

would like to offer thanks to all specifically to Rector NUML 
Maj Gen (R) Masood Hasan and Director General NUML 
Brigadier Azam Jamal. Patronage and widespread 
coordination of these two enable us to conclude our efforts.  

 
It is heartening to note that Al-Baseera has the 

privilege to grow in popularity due to consistency and timely 
publication for last two years. No doubt that it is a matter of 
pleasure but also an honor to attain admiration from academic 
circles as well as from readers. In fact, our objective is to 
maintain high standards in the world of research for which Al-
Baseera is struggling hard. Al-Baseera intends to maintain its 
research quality and standards in future. We would welcome 
suggestions and proposals from its readers. 

 
Al-Baseera is trying its best to continue and maintain 

its academic and research quality in accordance with the 
standards set forth by the Higher Education Commission 
(HEC) and the best possible material be presented for its  
readers. For this, we request to researchers, teachers, scholars 
and other readers to coordinate and contribute with their 
valuable articles relating to contemporary Islamic studies and 
academic-related issues of importance and challenges of 
modern scientific research and its solutions. 

 
In this issue, research articles written according to the 

policy of Al-Baseera recommendations of Quality 
Enhancement Cell of NUML and Higher Education 
Commission (HEC) have been included. So we offer our 
apologies to those authors, whose articles could not be 
published.   
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 gh � bh غ d ڈ a ا
 

 

 f � ph ف Dh ذ b ب

 q � th ق R ر P پ

 k � th ك r ڑ t ت

 g � jh گ z ز t ٹ

 l � ch ل z ژ th ث

 dh دھ m م S س J ج

 dh ڈھ n ن Sh ش ch چ

 rh ڑھ n ں  ص h ح

 h � kh ہ  ط kh خ

 y � gh ى  ظ d د

Diphthongs    

  و
(ARABIC) aw 

 
 uww/uvv  وّ 

 (URDU) au  
        

  ی
(ARABIC) Ay 

 
 iyy  یّ 

 (URDU) ai  
 

o Letter ء is transliterated as elevated comma ( ’ ) and is not 
expressed when at the beginning. 

o Letter ع is transliterated as elevated inverted comma ( ‘ ). 

o ض as Arabic letter is transliterated as , and as Urdu letter as . 

o و as Arabic letter is transliterated as w, and as Urdu letter is 
transliterated as v. 

o تھ is transliterated as ah in pause form and as at in construct form. 

o Article ال is transliterated as al- (’l- in construct form) whether 
followed by a moon or a sun letter. 

o و as a Urdu conjunction is transliterated as –o. 

o Short vowel  in Urdu possessive or adjectival form is 
transliterated as –i. 
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3. Keywords  

Authors are required to include five key words.  

 
4. Conclusion  

Conclusion should be presented in a logical 
sequence. 

 
5. Discussion 

In this part of the article, author would present his 
views and research in detail. 
 

6. References  

References should be made according to the 
following guidelines: 

i) References should be made as Endnotes.  

ii) While giving references, Chicago Manual Style 
should be adopted.  

iii) While referring to a book, author’s name, name 
of the book, publisher’s name & place and year 
of publication and then Page No./Volume No. 
should be clearly mentioned. Following example 
should be followed: 

Ibn-e-Kathir, Tafseer Al-Quran Al-Azeem, Dar-e-
Sadar, Beirut, 1354 H.D., 2/312  

iv) For similar references at multiple locations, 
traditional style of abbreviations may be used. 

v) Quranic verses in the article be presented in 
Arabic script. Method would be as under 

Sura Nisa: 4/184 

vi) All Ahadiths should be briefly interpreted. 

vii) All-known figures mentioned in the article must 
be briefly introduced and references from books 
should also be quoted.  
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 Rules & Regulations for publishing an Article  
General Points: 

1. Article should be composed on one side of A4 paper. It 
should not be more than 25 pages.  

2. While composing the article, be careful regarding font sizes:  

a. For main-headings, font size: 18,  

b. For sub-heading, font size: 16  and  

c. For matter, font size: 14 

3. The article should have not been published anywhere else.  

4. The article should be in accordance with the research 
principles and should be on a new topic. Moreover, the 
article should be adorned with the references of basic 
sources and should not be infringed. 

5. It is necessary to take care of secret and rules of writing & 
spelling.  

6. Three hard copies and one soft copy are required. 

7. Author would enclose an abstract containing approximately 
250 words.  

8. Article may be written in the Urdu, English or Arabic 
languages. 

9. It is necessary to avoid from errors and omissions.  

Directions for Writing & Editing 
Thesis should contain the following 

 

1. Abstract  

It should contain summary regarding research. 
Abstract must be written in English language.    
 

2. Introduction  

Introduction must include objective, methodology, 
distinctive characteristics of the research work and 
conclusion.  
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EDITORIAL POLICY  
 

   

 

* 
 is a research magazine purely affiliated with Islamic 

Sciences and Arts, which is of greater importance for the world of 
knowledge and research. Editorial policy regarding articles to be 
published in the magazine is as under:  
 

Articles should be relevant and around the topics such as Uloom Al-
Quran, Uloom Al-Hadith, Ilm-w-Usool-e-Fiqh, Comparative 
Religions, Ilm Al-Kalam and Sufiism, Philosophy, Science, Literature, 
Economics, Sociology, Political, Cultural, etc. Similarly, introduction 
& comments on Muslim Personalities and Islamic Books.      

*  shall be published twice a year (in June & December)   

* Research articles will be forwarded for peer review to two 
nominated referees, one National and other Foreign, after approval 
of the Director General. 

* Copyright laws shall be applied in accordance with the HEC’s laws. 

* Decision of the Editorial Board regarding publishing article will be 
the final.  

* Editorial Committee reserves the rights of necessary amendments, 
cancellation and abstract in the articles sent. 

* Editor shall inform the writers with the opinion of the analysts and 
to make necessary changes.  

 

* 

 

All research articles published in “ ” express the view 
points of their authors. So every article is the sole responsibility of 
the writer whilst Editorial Committee has no responsibility in this 
regard. 

 

* 
Articles once sent to “ ” shall not be returned in both 
the case, published or not published.    

* Two copies of magazine would be given to each participant.  
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